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ල0' ඇෙම3කාෙ4 ෙකා56*78වාදය
පැ7ක; ෙෆා'ෙ8'

89බාව: =ව>තන කලාපෙB අවසානය7 දැ8ය ෙනාහැ8 ඒකාFපGවාදය

=යවස ආර@භෙB C =ට, කැ3Eය' FGෙH ඇ0 Iශාලතම LවMන අPQදකාR
ෙHශපාලන ඉ0හාසයU' 6& Iය. 1931 -1933 කාලෙB C ආඥාදායක ෙජරාPෙඩ, මචාෙඩ,
(Gerardo Machado) ට එෙරb කැරc;ලකට d;ෙජ'=ෙය, බ07තා නැමැ0 6ද හFදා
fgකරැෙවh සහාය iහ. 1933 C U6බාෙ4 තාවකාfක ජනාjප0 i කාෙල,7 ෙස7kl7
(Carlos Céspedes) ට එෙරb හFදාව I=' රජය ෙපරළන nම'තoණයකට බ07තා I='
නායකqවය r'ෙ'ය. ඉ'පsව, 6ද හFදාෙ4 පtධා*යා ෙල=' අvපtාw0ක ෙල=' එන
තාවකාfක සහ තqවාකාර ආxy Ubපයක පtධාන බලපෑ@ කර'නා ෙල=' බ07තා
කට6& කෙ{ය. ෙ@ 6ගය }රාම සහ ඉ'පsව ද ඔG එhසq ජනපදය සමඟ ඉතා දැl
IරැHධqවයU' =€ෙBය. 1940 C, බ07තා ජනාjප0 හැ€යට ෙqR පq i පsව, ඔG
fබර; වƒව7ථාවh …0ගත කෙ{ය. ඊ ළඟ වසෙP C පැවqෙව'නට *ය5ත i
මැ0වරණ වල පtජාත'තoකරණෙB අෙwhෂාව'ට බාධා කර5' 1952 C ඔG 6දහFදා
nම'තo ණ යU' නැවතq බලයට පq iෙBය. එවක C ‘ජනතාවෙ‰ සමාජවාC
පhෂය’ (People’s Socialist Party -PSP) යැM හැ‹'ෙවන ලද ප37ථා…ය ‘ෙකා 56*78
පhෂය' ඇ&• IIධ ෙHශපාල*ක පhෂ වf' සහාය ලබ5' බ07තා LŽ' Lගටම
පාලනෙB ෙයrෙ'ය.
බ•7තා යටෙq U6බාv ආP•කය ෙ4ගෙය' වPධනය iෙBය, නFq ග@බද සහ
=q බඳනා s’ ය€තල පහsක@ වf' 6& i නගර අතර Iෙ“ෂෙය'ම පැහැLf
ෙවන7ක@ වf' 6&ව වqක@ අසමාන ෙල=' ෙබC පැව0ණ.1 ඉතාf-ඇෙම 3ක'
මා”යාව I=' ෙගෙනන Fද; වf' ද නගර වා= ලැQහ. 1958 C හවානා නගරෙB
පමණh 11,500 h ග–කා වෘq0ෙB ෙයC =€යහ. ˜ෂණය පැව0, ෙක€ කා™න වා= ගැන

1952 C U6බාව යv ල0' ඇෙම3කාෙ4 රටව; I7සh අතර ඒක }Hගල දළ ෙH›ය *œපාLතෙය' ෙතවැ* ඉහළ 7ථානෙB =€ රට
iෙBය. වසර 0හකට පsව, කැ7ෙතo,වාදෙය' වසර I7සකට වැl කාලයU' පsව, U6බාව පසෙළා7වැ* 7ථානය දhවා පහත
වැ•–, එය *කරාžවා, žවාතමාලා, එ; සැ;වෙඩ,P, ෙබා™Iයා, සහ හM0 යන රටව; වලට පමණh ඉහŸ' Iය. See Jeannine
Verdès-Leroux, La lune et la caudillo (Paris: Gallimard, 1998), p.16.
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දැl ආකPශනයU' =€, සහ ෙර මෙය' තම'ව ඈq කරග'නා මැද පං0යh =€න ලද
6ගයh හැ€යට බ07තා 6ගය සැලn–.2
1953 £f 26 වැ*දා සැ'0යාෙග, ඩ U6බා b ෙමා'කාඩා බැරchක ෙවතට =s'
කxඩායමh පහර r'හ. ඔ¥' Ubප ෙදෙනh මරැFවට පq iහ, ඔ¥'ෙග' එh
නායකෙයh i ”ෙඩ; කැ7ෙතo, අq අඩංžවට පqIය. Ff' මාස පහෙළාවකට
=රබාරයට *යම ¥වද, ඔGව ඉhම–' *දහ7 ෙක3ණ, අන&රැව ෙ¦ ෙමh=ෙක,වට
පළා ŽෙBය. එb C ඔG තරැණ fබර;වාC' ෙබාෙහාමයh i '£f 26 වƒාපාරය’ (M-26)
න5' ග3;ලා කxඩායමh gb•§ය. 1957 C ෙ@ කxඩායම U6බාවට ඇ&; § =ෙයරා
ෙමM7තoා (Sierra Maestra) ක©කරෙB C බ07තාෙ‰ හFදාව සමඟ මාස I=පහක අIගq
ගැ•මh පට' ගqහ. ඒ අව7ථාෙ4 C ම ෙහ,ෙ7 ඇ'ෙට,*ෙය, එෙචවා3යා (José Antonio
Echevarria) I=' නායකqවය ෙද න නාග3ක =s' 6& i ‘Iwල§ය ªෂƒ අධƒhෂක
මxඩලෙB’ අIගq ඒකකය ඒ වසෙP මාP& මාසෙB C ජනාjප0 මාfගාවට පහර r'හ.
ෙමෙහ6ම F•ම*'ම අසාPථ Iය: එෙචවා3යා මරා දැ5ණ. එM' ªෂƒ වƒාපාරයට ගාමක
බලයh ෙනාමැ0 Iය. බ•7තාට එෙරbව ඉ03 § ඇ0 එකම පtාෙය,Žක IරැHධ පhෂය
කැ7ෙතo,ෙ‰ කxඩායම iෙBය. අන&රැව ඇ0ෙවන ගැ•@ වල C, ෙර මෙB පtචxඩ
මPදනෙය' I'Lතය' දහ7 ගණනh 5ය Žයහ.3 නාග3ක ග3;ලා පHධ0ය
Iෙ“ෂෙය'ම දැl ෙ7 හා* අqIඳ =€යහ, එb සාමා කය' =යයට 80 h අb5 iහ;
=ෙයරා b g€සරබද ග3;ලා කxඩාය@ වf' අb5 iෙB =යයට 20 h පම–.
1958 ෙනාවැ@බP 7 වැ*දා, ග3;ලා සට'කා-'ට නායකයqවය ෙද5' අPෙන7ෙට,
žෙ4රා හාවාන ෙවත පාගම' කෙ{ය. 1959 ජනවා3 1 වැ*දා ආඥාදායකqවෙB බ07තා
ඇ&• අෙනnq පtධාන නායකය' පලා Žයහ. “ෙකා€ය',” යැM හැ‹'ෙවන rPදා'ත
ෙපාf7 යා'තoණෙB පtධා*යා i ෙර,ලා'ෙඩ, මැ7ෙෆරP (Rolando Masferrer), රහ7
ෙපා™=ෙB පtධා*යා i එ7ෙටවා' ෙව'°රා (Esteban Ventura) යන ශාR3ක වධbංසාව
සඳහා නැ±රැවU' 6& i ෙදෙදනාම මයා5 ෙවත පලා Žයහ. බ07තා සමඟ එකඟතා
ෙබාෙහාමයh අqස' කර 0Q, U6බාv ක@කරැව'ෙ‰ එ්කාබHධෙB (Confederation of
Cuban Workers -CTC) b නා යකයා i ³=EෙB Fජා; (Eusebio Mujal) ආPජ'´නා
තානාප0 කාPයලෙB සරණාගතෙයh iෙBය. ෙමම ග3;ලා කxඩායම අqකරගq පහs
ජයගµහණය *සා, බ07තාෙ‰ ඇද වැ´ම සඳහා ෙවනq වƒාපාර I=' රඟපාන ලද
¶5කාව'ෙ‰ වැදගqකම ·න කර ෙප'වන ලL. සැබැI'ම ග3;ලා කxඩාය@ ස@බ'ධ
iෙB අ;ප අy වැදගqකමU' 6& U¸යාව' &ළ පමණU. බ07තා පරාජය ලHෙH ඔGට
නගරබද තo7තවාදය *සා හවානා පාලනය අb5 § Žය *සM. එෙ7ම U.S. I=' පනවන
ලද අI ස@බාධකය ද ඔGට එෙරbව කට6& කෙ{ය.
1959 ජනවා3 8 වැ*දා කැ7ෙතo,, žෙ4රා, සහ ඔ¥'ෙ‰ හFදා I=' අගvවරට
ජයගµා· ෙල=' ඇ&; iහ. ඔ¥' බලය අ;ලා ගq සැ–', ලා කාබනƒා (La Cabaña)
බ07තා ෙර මය ගැන Iෙ4චනය කර'නට ෙබාෙහ, ෙ¦& 0¹ණ ද, නව කැ7ෙතo, ෙර මය I=' රෙ8 දRºතාවය අ0ශය අතƒලංකාර
ෙලසU' දhවන ලHෙH කැ7ෙතo, ගැන I“වාසය වැlකර ගැ…මටq සහ බටbර IHව&' ෙව0' අvක@පාව Lනාග'නටM.
උදාහරණයh හැ€යට, ජනගහනෙය' =යයට 50 h සාhෂාරතාවෙය' ෙතාර යැM කැ7ෙතo, Uයා =€ෙBය, ඒq එb සැබෑ දqතය iෙB
1958 C =යයට 22 U, ඒ ෙල,කෙB සාමානƒය එවක C =යයට 44 h ෙලස පැව0ය C ය.
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ෙජ*' වPෙ¼7-ලරෑ (Jeannine Verdés-Leroux) *ගමනය කෙ{ 20,000 h 5ය Žය බවM, ඒ සංඛƒාව කැ7ෙතo, ෙර මය I=' සඳහ'
කරන ලද අතර බටbර =€න වාමාංªක IHව&' I=' ද නැවත පවසා ඇත, එය සැබැI'ම වැරL සංඛƒාවU. ¾ලාශ¿ ගැන ස-ප
ෙල=' I“ෙ;ෂණය කරන ලද පsව, ඇය I=' ෙය,ජනා කරන දqතය 2,000 h ෙවM.
3

සහ සැ'ටා hලාරා (Santa Clara) යන පtධාන =රෙග ව; ෙදෙh C ඔ¥' Iශා ල ෙල='
මරණයට පFණ§@ =Hධ URම පට' ගqහ. IෙH›ය මාධƒ වල පළ i වාPතා අvව
මාසය හයක කාලයක C බ07තාෙ‰ සහායකය' 600 h ලÀ ෙල=' මරණයට පFÁවන
ලදහ. අ0ෙPක උසාI gb•වන ලHෙH නව ෙර මයට Iෙර,ධය දhවන අයට දÂව@ *යම
URෙ@ එකම අරFණ ඇ&වM. ෙජ*' වPෙ¼7-ලරෑ (Jeannine Verdès-Laroux ෙ‰ වචන
වf'ම Uය'ෙ' න@, “නyවල ආකාරය, සහ ඒවා පැවැqෙවන ලද gŸෙවq, අ0ශෙය'ම
වැදගq ෙවM. එb ආර@භෙB C පට'ම ෙර මෙB ඒකාjප0වාC 7වභාවය සටහ' කරන
ලL.”4 ෙ@ Iකෘතකර තqවය' =Hධ iෙB කා*ව;-වැ* වාතාවරණයකM; ඝාතන කළා
යන ෙච,දනාවට පාතo i බ070යාv අණෙදන *ලධා3ෙයh i ෙ¦s7 ෙස,සා Äලා'ෙකා
(Jesús Sosa Blanco) “I*“චය” URම සඳහා මාපටැÅ;ල ඉහළට ඔසවා ෙහ, පහළට දමා
සංඥා දැh§ම g–ස ‘Æ¸ඩා සඳහා i මාfගාව’ ෙවත 18,000 ක ජනතාවh රc7iහ. ඔGට
ෙවl තබ'නට ෙපර ෙස,සා Äලා'ෙක, U³ ප3L ඒ දPශනය' “පැර– ෙර,මයට srs
iවU.”
1957 C =ෙයරා =€ය C කැ7ෙතo, I=' ‘*4 ෙය,Ph ටM@7’ b }වqපq කලාෙ4C
හPබ8 මැ047 (Herbert Matthews) ෙවතට ස@Fඛ සාකÇඡාවh r'ෙ'ය, එb C ඔG
ෙමෙ7 පtකාශ කෙ{ය: “මට බලය ගැන උන'rවh නැහැ. ජයගµහණෙය' පsව මට ඕන
ආපG මෙ‰ ගමට Žb' නැවතq …•ඥෙයh ෙව'න IතරM.” ඔGෙ‰ පt0පq0 ෙ@
පtකාශයට සැෙනU' පටහැ* iහ. බලය අ;ලා ගq පsව, නව Iwල§ය ආxyව
ඉතාමq ඉhම–' දැl ඇ&ලත සට' වf' gR ŽෙBය. 1959 ෙපබරවා3 15 වැ*දා
අගමැ0 ෙහ,ෙ7 5ෙර, කාෙඩානා (José Miró Cardona) එb C ඉ;ලා අ7 iෙBය. හFදාෙ4
පtධා*යා හැ€යට ඒ වන Iටq පqව =€ කැ7ෙතo, ඔGෙ‰ අvපාw0oකයා iෙBය.
මැ0වරණ වf' පsව මාස දහඅටh ඇ&ළත C *දහ7 මැ0වරණ පවqව'ෙ' යැM ඔG
Ff' ෙපාෙරා'r C 0¹ණq, £* මාසය ෙවHC ඔG Lන *යමයh නැ0ව මැ0වරණ ක;
දම'නට •රණය කෙ{ය. කැ7ෙතo, තම •රණය 6h0 සගහත කෙ{ හවානා වැ=ය'
අමතන ගම' ෙමෙ7 Uය5*: “මැ0වරණ? ඒ nමකටද?” එb C බ07තා-Iෙර,j ග3;ලා
වැඩසටහෙ' එක ¾fක කරැණh අqහ3න ලL. එb පt0ඵලයh ෙල=' ඔG වැ•Á
ඒකාjප0යාෙ‰ b7¥ණ තන&ර තම'ට පවරා ගqෙqය. 1940 වƒව7ථාව සහ එM'
සහ0ක කරන ¾fක අM•' අqb•වා දම5' 1976 දhවා ඔG …0ෙය' ආxy URම
පට' ගqෙqය. 1976 C ඔG U.S.S.R. මත පදන@ වන වƒව7ථා ආකෘ0යh gb•වන ලL.
}රවැ=ය'ට කxඩය@ ෙල=' එක&§මට හැU අM0ය Ìමා කර5' ෙගෙනන ලද =I;
*දහස *“පtභා කර දමන අ’q …•' 53 සහ 54 (ඇsරැ URෙ@ *දහස ගැන i)
Iෙ“ෂෙය'ම වැදගq ෙව0.
1959 වස'තෙB C ඒ දhවා ඔGෙ‰ සගය' සමඟ ඉතා ස-ප ෙල=' හ¥ෙ; කට6&
කර 0Q කැ7ෙතo,, ගම' ග'නා මාPගය ෙවන7 කර5' ආxyෙව' පtජාත'තoවාC'
ඉවq කර'නට පට' ගqෙqය. ඔG එ'න එ'නම වැlෙය' I“වාසය තබාගqෙq
(ජනතා සමාජවාC පhෂෙB සාමා කෙයh i) ඔGෙ‰ සෙහ,දරයා i රා¥; (Raúl) සහ
ෙස,Iය8 6*යනෙB I“වාසව'ත ආධාරකරැෙවh i žෙ4රා මතM. කෘÍකාP5ක
පt0සං7කරණ Lයq කෙ{ 1959 මැM 17 වැ*දාය; £* මාසය ෙවHC fබර;වාC' සහ
රclක;වාC' අතර මතෙÎදය පැහැLfවම ෙපෙන'නට පට' ෙගන 0¹–. කෘÍකාP5ක
4

Verdès-Laroux, La lune et la caudillo, pp. 179-189.

ඇම0, උ@ෙබPෙත, ෙස,3 ම3' (Humberto Sori Marin) ¾fක සැලsම ෙය,ජනා කෙ{
¹PÏවා= ඉඩ@ b5ය'ට අM0 i ඉඩ@ නැවත ෙබදා ෙදන වැඩසටහනh ඉලhක
කරෙගනM. ෙකෙ7 නFr කැ7ෙතo, සහාය පළ කෙ{ ඔG පtධා*යා ෙල=' කට6& කළ,
සතƒලÄjක මාh7වාC කxඩායමක පාලනය යටෙq ඔG තබන ලද” ‘කෘÍකාP5ක
පt0සං7කරණ සඳහා i ජා0ක ආයතනය’ (Instituto Nacional de Reforma Agraria)
ෙය,ජනා කළ රclක; පt0පq0 වලටM. 1959 £* මාසෙB C කෘÍකාP5ක පt0සං7කරණ
රclක;කරණය කර'නට කැ7ෙතo, කට6& කෙ{ කැමාžෙ4 (Camagüey) පtා'තෙB
ව&යාය' 100 h 6ද හFදාෙ4 පාලනය යටතට *ෙය,ග කර5*.
1 9 5 6 C කැ ර f ක රැ ව ' ෙව v ෙව ' * PÐ ත ෙල ස ෙප … = € න ල ද b ට }
මෙ¦7තoාqවරෙයh i එවක ජනාjප0 i මැvඑ; උරැÍයා (Manuel Urrutia) තන&ෙර'
ඉ;ලා අ7§ම *සා 1959 £f මාසෙB C ඒකරා› ෙව5' 0¹ණ nණා•ව පාq iෙBය.
ඉතා ඉhම–' IෙH›ය කට6& ඇම0 ෙරාෙබPෙට, අගµාෙමා'ෙට (Roberto Agramonte)
ෙවvවට දැl කැ7ෙතo, ආධාරකරැෙවh i රා¥; ෙරාආ (Raúl Roa) පq කරන ලL. එයට
පsව වැl ක; ෙනායHC =I; වැ=ය'ට එෙරb කරන ලද අපරාධ ගැන ෙච,දනා ලැ¹
žව' *යFව' Ubප ෙදෙනnට එෙරb නy •'rවh ගැන Iෙර,ධය පා5' සමාජ
කට6& ඇම0 ද ඉ;ලා අ7Iය.5 ෙ@ රටා ව 1960 }රා LŽ' Lගටම පැව0ෙBය. 1959
ජනවා3 =ට Fද; ඇම0වරයා ෙල=' =€ රැෙප, ෙල,ෙw7 ෙෆÑ7nෙව (Rupo Lopez
Fresquet) මාP& මා සෙB C කැ7ෙතo, ෙව0' කැ Ò රෙට' gට§ ŽෙBය; ඒ වසෙP C ම
තවq ආxyෙ4 සාමා කෙයh i අ'ෙP7 sවාෙP7 (Anres Suarez) ද ර€' gට §
ŽෙBය. අවසාන 7වාÓන }වqපq අ&රැදහ' iහ, ඉ03 i ඒවාෙB කටව; බැÔම =Hධ
iහ. 1960 ජනවා3 20 වැ*දා අබා'ෙ7 (Avance) න5' හැ‹'ෙවන බ07තා Iෙර,Ó
}වqපෙq ක&වරයා i ෙය,PÕ සායා7 (Jorge Zayas) ද රෙට' gට§ ŽෙBය; 1953 C
ෙමා'කාඩා බැරchක ෙවත පහර Cම *සා 1959 C පැව0 නyෙ4 C කැ7ෙතo,ෙ‰
ෙත7තෙ@'&ව පtකාශනය කරන ලද ෙබා·5යා (Bohemia) නමැ0 ස0පතා පතoෙB
ක&වරයා i
5ෙග; ඒ'ජ; nෙ4ෙවෙඩ, (Miguel Angel Quevedo) ද £f මාසෙB C
රෙට' gට § ŽෙBය. ඉ03 iෙB ෙකා56*78 ‘ආÇÖ’ (Granma -නැවh අvව න@ කරන
ලද) සහ ‘අද’ (Hoy) යන }වqපq පමණU. 1960 ==රය ෙවHC, Ifය@ ෙම,ග' (William
Morgan) සහ උ@ෙබPෙට, ෙස,3 ම3' ඇ&•ව, ඉ03 § =€ ෙH ශපාල*ක සහ හFදාමය
IරැHධ පhෂ නායකය'ව අq අඩංžවට ගැ*ණ. =ෙයරා b ග3;ලා නායකෙයhව =€න
ලද ෙම,ග'ව ඊ ළඟ වසෙP C ෙවlතබා මරා දැ5ණ.
වැlක; ෙනායHC, මහජන කට6& ඇම0 i මැෙනාෙල, ෙP (Manolo Ray), ජනමාධƒ
ඇම0 එ'Rෙh එ;•7U (Enrique Oltusky) ඇ&• අවසාන පtජාත'තoවාC'ව ආxyෙව'
ඉවq කරන ලදහ.6 එb C පට' ගqෙq gටමං § යෑෙ@ පළF මහා රc;ල M. මැ ද පං 0
වf' 50,000 ක පමණ ජනතාවh, ඔ¥' ෙබාෙහාමයh Ff' Iwලවයට සහාය r' අයM,
රට හැර දමා යන මඟට බැ7සහ. ෛවදƒවරැ, žරැවරැ, …•ඥය' 6& i ෙ@ මහා gටමං
§ම *සා U6බ' සමාජයට යŸ gŸසකර කළ ෙනාහැU හා*යh =r Iය.
žව' *යFව'ෙ‰ නyෙ4 C, 1959 ෙපබරවා3 මාසෙB C, ආරhෂක ඇම0වරයා අØෙච,දන …•ඥයා ෙල=' කට6& කෙ{ය. žව'
*යFව' *ෙදා7 කරන ලද පsව, කැ7ෙත, මැLහq §ෙම' ඔ¥'ව මාP& මාසෙB C පැවැqෙවන ෙදවැ* නyවU' දxඩායනය
කරවන ලL, එM' …0ය යv ආඥාදායකයාෙ‰ ෙ7වයh යැM ෙප'v@ කරන ලL.
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මැෙනාෙල, ෙP (Manolo Ray) I=' නව අIගq වƒාපාරයh Lයq කරන ලL, ජනතාවෙ‰ Iwල§ය වƒාපාරය, එය 1960 සහ 1961 C
ඉතාමq U¸යා›™ iෙBය.
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මPදන වලට හs i ඊ ළඟ කxඩායම iෙB ක@කරැව'ය. නව ෙර මෙB F; කාලය
&ළ C ක@කරැ වෘq•ය ස50 පt0ෙර,ධය දhවා 0Eණ. පtධාන නායකෙයh iෙB Ì*
වෘq•ය ස50ෙB පtධා*යා i ෙ¼I¼ සැ;වෙදාP (David Salvador) ය. බ07තාට එෙරbව
7ථාවරයh ගැ…ම පt0hෙœප කළ බැI' ඔG වෙ@ }Hගලෙයh හැ€යට PSP ෙව0'
කැÒ ෙගා7 =€ෙBය. 1955 C Iශාල Ì* ක@හ; &ළ ඔG වැඩ වPජන සංIධානය කර
0Eණ, ඒ සඳහා අq අඩංžවට ෙගන ශාR3ක වධbංසාව'ට ද FGණ r'ෙනU. එෙ7ම
ඔG 1958 අෙwt; වැඩ වPජනයට ද සහාය r'ෙනU. එය සැලs@ කරන ලHෙH කැ7ෙතo,ෙ‰
‘£f 26 වƒාපාරයM.’ 1959 C CTC b මහ ෙ;ක@ හැ€යට පtජාත'තoවාCව ෙqR පqව =€
සැ;වෙඩ,Pට පt ජාත'තo වාC ජනවරමh ෙනාමැ0ව පq කරන ලද සතƒලÄjක
ෙකා56*78වාC' i සහායකය' ෙදෙදනh සමඟ ෙ7වය කර'නට =Hධ § 0Eණ. ඔG
ඔ¥' ෙදෙදනාෙ‰ බලපෑ@ වලට හs ෙනා§ ඉ'නට සහ ඔ¥'ෙ‰ කට6& නවqව'නටq
වෑය@ කෙ{ය. ඒq 1960 වස'තෙය' පsව එ'න එ'නම ඔGව පැqතකට දැF–. £*
මාසෙB C සැ;වෙඩ,P සැඟ§ =€'නට පට' ගq නFq 1962 අෙග,7&ෙ4 C ඔGව අq
අඩංžවට ගැ*ණ. ඔG ඊ ළඟ වසර ෙදාළහ =රෙගදරක ෙග§ය. එයාකාරෙය' කැ7ෙතo,
I=' බ07තා Iෙර,Ó වƒාපාරෙB තවq පtධාන ච3තයhව ෙ4Lකාෙව' බලාqකාරෙය'
ඉවq කරන ලHෙHය. ක@කරැව'ට එ;ල කරන අවස' පtහාරයh ෙල=' කැ7ෙතo, I='
ඔ¥'ෙ‰ ඉ03 § 0¹ණ එකම වෘq•ය ස50ය i CTC ට වැඩ වPජ න පැවැq§ ම
තහන@ කෙ{ය. පhෂය ෙවvෙව' අදහ7 දැhi අෙයh Uයා =€ ප3L: “වෘq•ය ස50ය
වැරL අරFÁ සඳහා ෙයාදාගත ෙනා6&M.”
1953 C අq අඩංžවට ගැvණ පsව කැ7ෙතo,ව ෙÄරා ගැෙන'ෙ' පtධාන වශෙය'
සැ'0යාෙග, ඩ U6බා රාජžරැ පtසාL ෙමා'Ì’'ෙය, ෙපෙP7 ෙසරා'´7 ෙ‰ මැLහq§ම
හරහාය. බ07තා ඉවqව යෑම දU'නට පැIHද' ස&• iහ; =ෙයරා b ග3;ලා සංIධාන
&ළ Ùජකය' ගණනාවh සහභාÚ § =´ම පවා =r Iය. එෙ7 නFr, ප;fය I='
මැ7ෙෆරPෙ‰ ෙකා€ය'ෙ‰ කට6& ගැන Iෙර,ධය පාන ලද ෙසM'ම, මහq හL=යU'
බ07තා අාධාරකරැව'ව ෙහළා දැÆම ගැන ද Iෙර,ධය පෑහ. 1959 C -ස@ &ළට
ෙකා56*78වාC' 3ංගා =´ම ගැන ප;fය පt=HjෙB ෙච,දනා කළහ. 1961 ‘ඌර'ෙ‰
ෙබාhක’ (Bay of Pigs) =Hjය Fවා ෙව' ‘ෙදස0ය’ (La quincena) සඟරාව තහන@ කර
දැ-ය.7 මැM මාසෙB C =ය•ම ආග5ක Iදƒාල වසා දැF–. කැ7ෙතo, I=' අධƒාපනය ලද
ෙබqෙලෙහ@ ෙජsM8 Iදƒාලය ඇ&•ව, ඒවාෙB ෙගාඩනැÅf රජයට පවරා ගැ*ණ.
ස@ÙPණ හFදා *ල ඇ©මU' 6&ව, “skt@ නායකයා,” (Lider Maximo) ෙමෙ7 පt කාශ
කෙ{ය: “Ýලැ' 78 පැIHද'ට ඔ¥'ෙ‰ ගම'ම• අyh කරගැ…ම පට' ග'නට ඉඩ
ෙද'න!” ෙ@ අන&රැ ඇඟ§ම වැදගq iෙBය: සැwතැ@බP 17 වැ*දා පැIHද' 131 කට
රෙට' gට§ යෑම බලාqමක කරන ලL. පැවැqම ආරhෂා කරග'නට න@, ප;fයට =ය
ෙමෙහ6@ සෑෙහන තරමකට අy කරගත 6& Iය. ෙර මය I=' ආග5ක ආයතන සහ
ශ¿Hධාව'තM'ව ෙකා' URම පට' ගqහ. =ය• U6බාvව'ට ඔ¥'ෙ‰ ආගම *දහෙ7
ඇද·මට ඉඩ ෙදනවා යැM Uය5' ඒq එෙ7 කරන අයව, I“වIදƒාල අධƒාපනය සඳහා
ඇ&;§ම නැqන@ =I; ෙ7වෙB රcUයා තහන@ URම වැ*, මPදන ෙමෙහ6@ වලට
භාජනය කළහ.

ඌරැ ෙබාhෙh (Bay of Pigs) ෙමෙහ6ම, U6බාවට කැ7ෙතo,-Iෙර,Ó ග3;ලා බ7සව'නට ගq අසාPථක වෑයම CIA I=' සංIධානය
කරන ලHෙH අMස'හවP ප3පාලනය කාලෙB C ය, එය ෙකනl යටෙq U¸යාqමක කරන ලL.
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කලා ෙල,කෙB අයටq මPදනය දැ*ණ. කලාකරැවාෙ‰ තැන සමාජෙB හ3 මැHද යැM
1961 C කැ7ෙත, Uයා 0Eණ. ඒq ඔGෙ‰ සැබැ දැhම ප3ÙPණ ෙල=' සංhÍwත කරන
ලHෙH ෙ@ ආදPශ පාඨෙය*: “Iwලවය යv =ය;ල ෙව0; අ*h =ය;ෙ; වැදගැ@මh
නැත.” වසර ගණනාවh වධbංසාවට පාතo i හPෙබයPෙට, පlයා (Heberto Padilla) 1980
C අවසානෙB U6බාව අqහැර ŽෙBය. එයාකාරෙය'ම වසර දහයh ෙකා'කර තබන ලද
ෙරMනා;ෙඩ, අRනා7 (Reinaldo Arenas) මැ3ෙය; gටqව යාෙ@ C රට හැර ŽෙBය.
අෙනnq ෙකා56*78 නායකය' ෙම'ම, ”ෙඩ; කැ7ෙතo, ද පtංශ Iwලවය සමඟ
සමානක@ දැh§ම අගය කරන ලL. ජැෙක,Eය' පැR=යට ’I ඇ'•වා' ඩ ෙස'8-ජ78
(Louis Antoine de Saint-Just) =€යා ෙම', ෙදා7ෙතාMෙව7Uට ඔGෙ‰ “යhn ” (The
Devils) නවකතාවට *Pමාණාqමක අදහස r' 18 වැ* =යවෙ7 නා70කවාC තo7තවාLයා
i ෙනෙච4ෙ‰ ල0' ඇෙම3කාv 7වරෑපය i ෙÇ žෙ4රා Iwල§ය හවානාවට =€ෙBය.
1928 C ¹ෙවෙන,7 අයP7 b ධනවq ප¥ලක උපLන ෙÇ žෙ4රා තරැණ අවjෙB
දnÁ ඇෙම3කාව }රා සංචාරය කර 0Eණ. *ද'ගත ඇrම ෙර,ගය *සා ඔGෙ‰ ෙසෟඛƒ
හැම Iටම rPවල තqවයU' පැව0ණ. ඒq ඒ *සා ෛවදƒ අධƒාපනය *මා කළ පsව
පැ@පා7 =ට දnÁ ඇෙම3කාෙ4 කැළෑ වලට ෙම,ටP බM=කලයU' යෑෙම' ඔGව
වළhවන ෙනාලL. ඇෙම3කාvව' I=' ආධාර සපයන ලද රජය ෙපරළන nම'තoණයU'
ජැෙකාෙබා ආPෙබ'7 (Jacobo Arbenz) ෙ‰ වාමාංªක ෙර මය ඉවq කර දැ-ෙම' පsව
žවතමාලාෙ4 ඇ0වන ෙශ,ච…ය තqවය' අqදැÆෙම' 1950 ගණ' Fල C ඔG එhසq
ජනපදයට Hෙ4ෂ කර'නට පට' ගqෙqය. 1957 C žෙ4රා 5&ෙරකට යවන ලද f6මh
අvව: “මෙ‰ අMlයෙලා මය }GÁෙව' Uයැෙව'ෙ' මම ෙල,කෙB ගැට• සඳහා Iස©@
ඇqෙq ‘යකඩ කඩ&රාව’ g•පස යැM I“වාස කරන ජනතාෙව' එh අෙයh UයාM.”
1955 වසෙP එක රා0oයක C ඔGට ෙමh=ෙක,ෙ4 C රෙට' g•වහ; කරන ලද, ආපG
U6බාවට ය'නට áදාන@ වන, ”ෙඩ; කැ7ෙතo, නැම0 U6බාv …•ඥෙයh හFIය.
කැ7ෙතo, සමඟ යෑමට žෙ4රා •රණය කෙ{ය. ඔ¥' LවMනට ෙගාඩ බ='ෙ' 1956
ෙදසැ@බP මාසෙB C ය. පt0ෙර,ධ වƒාපාරෙB L žෙ4රා සට' කxඩාය@වල අණෙදන
*ලධා3යා බවට ඉhම–' පq iෙBය, ඔG අvක@පා Iරbත බවට ඉhම–'ම
පt=Hjයh ලබා ගqෙqය; ඔGෙ‰ ග3;ලා ඒකකෙB ආහාර 7ව;පයh ෙසාරක@ කරන
ලද දරැෙවhව නyවh ෙනාමැ0ව වහාම ෙවl තබා මරා දැ5ණ. තරමh පtජාත'තoවාC i
U6බාv ග3;ලා අණෙදන *ලධාR'ට IරැHධ ෙවන ලද සහ සම7ත ෙකා56*78වාදෙB
Iwලවයh 7ථාgත කර'නට උවමනා i “ස@ÙPණෙය'ම ඒකාjප0ෙයh,” යැM
ෙබා™Iයාෙ4 C ඔGෙ‰ 5&රා i ෙර 7 lෙÄâ (Régis Debray) ඔGව I7තර කෙ{ය.8
1958 ==රෙB C LවMන මධƒෙB gb€ ලා7 IBයා7 පtා'තෙB (Las Villas Province)
5€යාවqවල žෙ4රා I=' ෙදවැ* ෙපරFණh Iවෘත කෙ{ය. žෙ4රා I=' සැ'ටා
hලාරා b C එ් ෙවත බ07තා I=' එවන අ0ෙPක හFදා 6& r@3යකට පහර ෙද5'
මහq සාPථකqවයq අයq කරගqෙqය. සට' වැCම පt0hෙœප කර5' ෙසා;දාrව'
පලා Žයහ. කැරfකරැව' හැ€යට ජය අqකරගq පsව žෙ4රාව රාජƒ අØෙච,දන
තන&රට පqකරන ලL, එM' ඔGට සමාව Cෙ@ අjකා3ය b5 Iය. ඔG ලා කබනƒා (La
Cabaña) =රෙගදර ෙ7වය කෙ{ය, එb C පtජාත'තoවාC I“වාස අqහැර දැ-ම පt0hෙœප
8

Régis Debray, Loués soient nos seigneurs (Paris: Gallimard, 1996), p. 186.

කරන ලද ඔG සමඟ කŸ' අIගq පhෂ සෙහ,දරය' ෙල=' =€ අය ඇ&• සෑෙහන
g3සh මරණයට පFÁවන ලL. “මෙ‰ අදහ7 ෙබදාග'ෙන නැ0 U=ෙවh ෙහ, සමඟ
මට 5&ෙරh ෙව'නට ෙනාහැUM,” යැM වරh ඔG Æෙ4ය.
කPමා'ත ඇම0 සහ මහ බැංnෙ4 පtධා*යා හැ€යට ඔGෙ‰ ෙHශපාලන I“වාසය'
ෙයාදා ග'නට අව7ථාවh žෙ4රා ෙසායා ගqෙqය. ෙ¦ “ෙස,Iය8 ෙමාඩ;” එක U6බාෙ4
7ථාgත කෙ{ය. ඔG ෙල*'ෙ‰ ෙල,’ප ෙග,ලෙයh i *සා තම }තාට 4ලැl5P යැM
නම දැFෙ4 ෙල*'ට කරන ෙගෟරවයh හැ€යටM. Fද; gŸn; කරන බව Uයා =€ය ද
ඔG ãවq iෙB හවානා b ධනව&' =€න ෙපෟHගfක පtෙHශෙBය. ආP•ක ඇම0
වශෙය' පs කාලෙB C කට6& කළq ඔGට අPථ ශා7තoය ගැන වඩාqම ¾fක අදහ7
පවා ගැන U=r දැvමh ෙනා§ය, ඒ *සා ඔG මහ බැංnව Iනාශ කර දැ-ය. ඔGෙ‰
හැUයාව පැව0ෙB සමාජ කාරණා ස@බ'ධෙය*, U.S.S.R. සහ äනය අvකරණෙය ' ඔG
“7ෙ4Çඡා වැඩ කරන ඉ3දා Lන” හ©'වා r'ෙ'ය. ඔG සං7කෘ0ක Iwලවය මහq
ෙල=' අගයන ලHෙදU. ෙර 7 lෙÄâ Uයන ප3L, “1960 C U6බාෙ4 (අg U4ෙ4
‘බලාqකාර ශ¿ම කඳ¥රැ’ UයාM) පtථම ‘*වැරL කරන වැඩ කඳ¥රැ’ ෙසායා ග'නා ලHෙH
ඔG 5ෙසක ”ෙඩ; ෙනාෙ4.”9
ෙ@ Ðෂණ පාසැෙ; උපාjධාRයා ඔGෙ‰ අØමතෙB අගයන ලHෙH “5*s'
කාPයhෂම, පtචxඩ, *Pදය, සහ අvක@පා Iරbත මරණ ය'තoයh බවට හරවන
අ0ශෙය' පtෙය,ජනවq Hෙ4ෂයM.”10 ඔG ආධානගµා· iෙBය, =qgq නැ0 iෙBය, සහ
vරැ7සන›f iෙBය, සා@පtදාMකව Iවෘත සහ උÁs@ i U6බාv Öqත 7වභාවෙB
ඇ0 U=වh ෙහ, ඔG &ළ ෙනා§ය. ‘නව 5*සා’ නැමrම සඳහා ඔ¥'ව E;ලට ෙද5'
U6බ' ෙයෟවනය'ව හFදාකරණය කරන ලද *Pමාපකයා ඔGය.
U6බාv අqහදා බැ™ම }•; ෙලස පැ0ර§ම ඔGෙ‰ ඉමහq ආශාව iෙBය. 1963 C
ඔG =€ෙB ඇ;ã3යාෙ4 ය, එතැ*' ඩාP එ7 සලා@ (Dar es Salaam) ද, ඉ'පsව
ෙකා'ෙග, b ද =€ෙBය. ෙකා'ෙග, b C ඔGට ෙල,ර'8 කEලා (Laurent Kabila) හFIය.
ෙල,ර'8 කEලා දැ' පtජාත'තoවාC ෙකා'ෙග, ජනරජෙB (Democratic Republic of
Congo) b ජනා jප0 ෙවන අතර =I; වැ=ය' ස¾ලඝා තනයට කEලා U= Iෙටක
පsබට ෙනා§ය. එhසq ජනපදය ගැන තL' Hෙ4ෂෙය' gR =€ žෙ4රා 1966 C ග3;ලා
හFදාවh රcෙගන දnÁ ඇෙම3කාෙ4 කෲෙ7ඩ IලාසයU' උෙදƒ,Úමq වƒාපාරයh
ෙගන ŽෙB “Iෙය8නා@ ෙදකh, &නh, ගණනාවh!” *Pමාණය URම g–සM.
කැ7ෙතo, I=' žෙ4රාව ක¸ෙම,පායය සඳහා ෙයාදා ගqෙqය. ඔ¥' අතර සබඳතාවය
Eඳ වැ´ම සg3 වහාම žෙ4රා ෙබා™Iයාවට ŽෙBය. එb C ඔG =ය ග3;ලා ආඩය (foco)
gŸබඳ නƒාය ෙයාදව'නට වෑය@ කෙ{ ෙබා™Iයාv ෙකා56*78 පhෂෙB පt0පq0 ගැන
U=r අවධානයh ෙයාF ෙනාකර5*. එb C ඔGෙ‰ කxඩායමට එක ග@බද වැ=ෙයh
ෙහ, එක& iෙB නැත. එ'න එ'නම වැlෙය' Gදකලා §ෙම' සහ ආxyවල හFදා
වf' ෙසායා ග'නට හඹා ඒම =Hධ i අතර 1967 ඔhෙත,බP 8 වැ*දා අ;ලා ෙගන ඊ
ළඟ LනෙB C මරණයට පFÁවන ලL.
9
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කැ7ෙතo, I=' ඔGෙ‰ කැරfකාර හFදාව ෙවන7 කරන ලHෙHය. 1959 £f මාසෙB C
žව' හFදා අණ ෙදන *ලධා3යා සහ කැ7ෙතo,ෙ‰ ස-පතම උපෙHශකෙයh ද i Lයා7
ලා'7 (Diaz Lanz) ඉ;ලා අ7§ එhසq ජනපදයට පලා ŽෙBය. ඊ ළඟ මාසෙB C අq
අඩංžවට ගැ…@ රc;ලh සංIධානය iෙB රජය ෙපරළන nම'තoණයh සැලs@ කර5'
පැවෙතනවාය යන Fවාෙව*.
1956 C =ට b6බ8 මෙතා7 (Hubert Matos) I=' =ෙයරා b කැරfකරැව'ට අI
ආ6ධ සහ ෙවl උxඩ ෙපෟHගfක žව' යානයh මÅ' සපය5', ෙකා7තා Rකා වf'
ආධාර ලබා ග*5' සහ ඇ'ෙට,*ෙය, Žෙටරා7 (Antonio Guiteras) ෙවvෙව' න@ කරන
ලද 9 වැ* හFදා කාxඩෙB පtධා*යා ෙල=' රෙ8 ෙදවැ* Iශාලතම නගරය i
සැ'0යාෙග, ඩ U6බා *දහ7 කර ගැ…මටq සහාය C 0Eණ. කැමාžෙ4 පtා'තෙB
ආxyකාරයා ෙල=' න@ කරන ලද පsව, වැl ක; ෙනායHC තමා කැ7ෙතo, ෙර මෙB
“ෙකා56*78කරණය” සමඟ දැl ෙ7 IරැHධ යැM අවෙබ,ධ කරෙගන ආxyකාර
තන&ෙර' ඉ;ලා අ7iෙBය. ඔG nම'තoණයට හ¥; § ඇතැM I“වාස කළ කැ7ෙතo,
ඔGව තවq ග3;ලා §රෙයh i කැ5ෙල, =ෙය'dෙයෙගා7 (Camilo Cienfuegos) ලවා
අq අඩංžවට ග'නා ලHෙH මෙතා7 “ෙකා56*78 Iෙර,Ó” පtවණතාවය' Iදහා පානවා
UයාM. *දහ7 සට'කා-ෙයh හැ€යට මෙතා7 දැhi ආදPශවq පැවැqම ගැන යා'ත@
ෙහ, සැලU;ලh ෙනාදhව5' කැ7ෙතo, ඔGව ෙමා7ක4 IලාසෙB ෙබාරැ නyවh සඳහා
හාවානාෙ4 C ඉL3පq කෙ{ය. කැ7ෙතo, ෙපෟHගfකවම =ය කŸ' 5තoයාට එෙරbව
කට6& කෙ{ය. උසාIෙB C නැÅ€න කැ7ෙතo, I*sරැව' ෙවත Iශාල kඩනයh
ෙගෙන5' ෙමෙ7 Æෙ4ය: “මම ඔබට Uය'ෙ' ඔබ ෙත,රාගත 6&M UයාM: එhෙක,
මෙතා7 නැqන@ මාව!” එෙ7ම ඔG Iq0ෙB සාhÍකරැව'ට සාhÍ Cම අවbර කෙ{ය.
මෙතා7ට වසර ෙදකක =ර දÂවමh ලැEණ, එය ඔG අවසාන Lනය ෙතh ෙග§ය. ඔGට
ස-ප }Hගලය' ගණනාවh ද =රෙගදරට යැIණ.
තම'ෙ‰ අදහ7 Uයාග'නට ක¸මෙ4දයh ෙනාමැ0ව කැ7ෙතo,ෙ‰ IරැHධවාC'
ෙබාෙහාමයh සැඟ¥නහ, එb C ඔ¥නට බ07තා Iෙර,Ó නාග3ක ග3;ලා කxඩාය@ වල
C සට' කරන ජනතාවq එක& iහ. 1960 ගණ' Fල C ෙ@ පාතාල වƒාපාරය එ7කැ@ෙÄâ
ක©වැ€ෙB (Escambray Mountains) b gbටන කැර;ලh බවට වPධනය Iය. බලාqකාරය
ෙයාදා ෙගෙනන ස¾හකරණයq සහ ආඥාදායකqවයq වƒාපාරය I=' පt0hෙœප කරන
ලL. කැරc;ල යටපq කර'නට රා¥; කැ7ෙතo, I=' අI 6& වාහන, &වhn, සහ
පාගම' 5™ෂා හFදා =ය ගණනh ඇ&• ඔG ස&ව 0E =ය•ම 6ද බලය එb යවන
ලL. ජනgtය සහාය ඉවq කර දම'නට කැරfකාර ග@බද වැ=ය'ෙ‰ ප¥; පළාෙත'
ඉවq කරන ලL. LවMෙ' බටbර පැqෙq Uෙල,-ටP =ය ගණනh ඈතක i gනාP ෙඩ;
3ෙය, පtා'තෙB (Pinar del Río Province) r@ෙකාළ ව&යාය' ෙවතට බලාqකාරෙය' =ය
ගණ*' ජනතාව යවන ලL. කැ7ෙතo, I=' සැබැI'ම ජනගහනෙය' ෙකාටසh gටමං
කරන ලද එකම අව7ථාව ෙමය iෙBය.
ෙ@ ෙමෙහ6@ =Hධ iවq සට' වසර පහh }රා ඇC Žයහ. ෙකෙ7 ¥වද, කාලයාෙ‰
ඇවෑෙම', කැරfකරැව' එ'න එ'නම Gදකලා ෙවHC, ඔ¥'ව අ;ලා ගැ…ම පට'
ගැ*ණ. ඔ¥'ට ලැ¹ණ 6h0ය කPකශ Iය. තරැණෙයh හැ€යට බ07තා Iෙර,Ó
කැරc;ෙ; එක නායකෙයh i ෙ¦s7 කෙPරා7 (Jesús Carreras) &ර' කරන දම'නට

ලැ¹Á අව7ථාෙව' žෙ4රා පt ෙය,ජනය ගqෙqය. කෙPරා7 1958 =ට žෙ4රාෙ‰
පt0පq0 වලට Iෙර,ධය දැh§ය. සට' වල C &වාල ලබා =€ කෙPරා7ව ෙwŸයට
bටෙගන ෙවl තබා මරැFවට පqකරන කxඩායමh ඉL3යට ඇදෙගන යන ලL. එb C
මරණයට පFÁ§ම නවqවන Iධානය *nq URම žෙ4රා I=' පt0hෙœප කෙ{ය.
සැ'ටා hලාP =රෙගදර &ළ එයාකාරෙය' “මං පහර'න'” 381 h I*“චය iහ. 1959
ජයගµහණය සහ එ7කැ@ෙÄâ Iෙර,ධතා වƒාපාරෙB අවසාන &ර' UR@ දhවා අ¥රැr
Ubපය &ළ C, ලා ෙල,මා ඩ ෙලා7 ෙක,ෙච7 (La Loma de los Coches) =රෙගදර &ළ
“පt0Iwල§යවාC'” 1,000 කට වැl සංඛƒාවh ෙවl තබා මරා දමන ලදහ.
කෘÍකPමා'ත අමාතƒාංශෙය' ඉ;ලා අ7 i පsව උ@ෙබPෙට, ෙස,3 මR' I='
U6බාෙ4 ග3;ලා ආඩයh gb•ව'නට වෑය@ කෙ{ය. ඔGව වහාම අq අඩංගවට ෙගන,
6Hධාjකරණයට පFÁවා, මරණ දÂවමට *යම කරන ලL. කැ7ෙතo, ෙව0' hෂමාවh
ලබාග'නට ඔGෙ‰ මව යැHෙH 1950 ගණ' =ට ෙස,3 මR' සහ කැ7ෙතo, එUෙනකාව
දැන =€න ලද බව =bකරව5*. ඔGෙ‰ ãIතය ෙÄරන බවට කැ7ෙතo, ෙපාෙරා'r iවq
දව7 Ubපයකට පsව ෙස,3 ම3'ට ෙවl තැEණ.
එ7කැ@ෙÄâ ක©වැ€ෙB කැරc;ෙල' පsව කŸ' කළට U6බාv ෙපාළවට අIගq
කමා'ෙඩ, කxඩාය@ බ7සව'නට වෑය@ =Hධ iහ. ඒවා ෙබාෙහාමයh ෙට,* nෙව7ටා
(Tony Cuesta) I=' ෙමෙහයවන fබරා =ෙයා' (Liberación) කxඩායමට සහ ඇ;ෆා 66
කxඩායමට අයq iහ. ෙ@ කxඩාය@ ෙදකම 1960 ගණ' Fල C gb•වන ලද ඒවා
ෙව0. කැ7ෙතo, I=' U6බාවට ආපG පැ5çම අvකරණෙය' ගq ෙ@ ෙබාෙහ, වෑය@
අසාPථක iහ.
1960 C =ය• ඒකාjප0 ආxyවල සාමානƒයh වන, අjකරණෙB 7වාÓ'තවය
බලාqකාරෙය' යටපq කර ග*5' එය මධƒම ආxyෙ4 පාලනය යටෙq තැEණ.
I“වIදƒාල ද බලපෑමට හs iහ. I“වIදƒාල ªෂƒ ස@ෙ@ලනෙB සභාප0 තන&ර
සඳහා තම'ව අෙwhෂකෙයh ෙල=' ඉL3පq කර 0¹ෙx ෙwෙඩè, ’I7 ෙබාMෙට;
නමැ0 තරැණ =I; ඉං ෙ'රැ ªෂƒෙයU. කŸ' බ07තාට Iෙර,ධය පාන ලද අෙයh i
ෙහෙතම ”ෙඩ; කැ7ෙතo,ට ද •රණාqමක ෙල=' එෙරb iෙBය. ෙර මෙB කැමැqත Lනා
=€ෙB ෙර,ලා'ෙඩ, U6ෙබලා (Rolando Cubella) නැම0 ෙවනq =sෙවU. කැ7ෙතo,
සෙහ,දරය'ෙ‰ සහාය ලබ5' ෙත,රා පq iෙB ඔGM. ෙබාMෙට;ව ඉතා ඉhම–' අq
අඩංžවට ෙගන, Iෙ“ෂෙය'ම දරැÁ යැM සැලෙකන ලද ෙබා*යාෙට, (Boniato) =රෙගදර
b වසර දහයක =ර දÂවමh *යම Iය. එb i අමාvÍක තqවය' ගැන Iෙර,ධqවය
පා'නට ෙබාMෙට; I=' Ubප වතාවh උපවාසෙයb ෙයrෙ'ය. 1972 අෙwt; 3 වැ*දා
ෙ¦ තවq උපවාසයh පට' ග*5', =රෙගදර එh ආxyකාරෙයh ගැන ෙමෙ7 Æෙ4ය:
“මම වPජනෙB ෙයෙද'ෙ' අෙනnq ෙHශපාලන =රකරැව'ට ලැෙබන අM•' මටq
ලැEය 6&M Uය'නටM—අෙනnq දnÁ ඇෙම3කාv ඒකාjප0වාC'ෙ‰ රටව; වල
=රකරැව'ට ලැEය 6&M Uයා ඔබ ස&€' උHයාචනය කරන අM•' ෙවvෙව*, ඒq
ඒවාට ඔබ ෙමb C ඉඩ ලබාෙද'ෙ' නැහැ!” ෙකෙ7 ¥වq, ඔGෙ‰ Iෙර,ධතා වf' U=r
ඵලයh ෙනා§ය. ෙබාMෙට;ට U=r ෙෙවදƒ අාධාරයh ෙනාලැ¹–. ඔG මහq ෙ7 rh
I'ෙêය. දව7 හතŸ7 පහකට පsව ඔGෙ‰ තqවය අවදාන@ iෙBය: දව7 හතŸ7
නවයකට පsව ඔG ෙක,මා තqවයකට පq Iය. මැLහq§ම අjකාR' I=' LŽ'

Lගටම පt0hෙœප කරන ලL. උපවාසය පට' ෙගන දව7 53 කට පsව, 1972 මැM 23
වැ*දා පා'දර &නට ෙබාMෙට; 5ය ŽෙBය. අjකාR' I=' ඔGෙ‰ මවට ඔGෙ‰
මළ5*ය දැÆෙ@ අවසරය පt0hෙœප කරන ලL.
බලය අ;ලා ගq පsව ඉතා ඉhම–' කැ7ෙතo, I=' }•; ආරhෂක සහ ¹Hjමය
ෙ7වයh සංIධානය URම පට' ගqෙqය. ආරhෂක අැම0වරයා හැ€යට රා¥; කැ7ෙතo,
හFදා අjකරණ නැවත 7ථාgත කෙ{ය, එෙ7ම නැවතq ෙwŸයට bටෙගන ෙවl තබා
මරැFවට පFÁ§ම අjකරණ අIයh බවට පq Iය. පළF ආරhෂක සංIධානය රාජƒ
ආරhෂක ෙදපාPතෙ@'&ව (Dirección General de Contra-Inteligencia -DGCI) න5'
හැ‹'Iණ. ර& ෙග7තාෙප, යන ජනgtය නාමෙය' 6& DGCI, කැ7ෙතo,ට IරැHධ IIධ
කxඩාය@ ඇ&ලට 3ංගා Iනාශ කර දැ-ෙ@ කPතƒවය බාරව =€න ලද 1959-1962
කාලෙB C ප3නාමය ව'නට පට' ගැ*ණ. DGCI I=' එ7කැ @ෙÄâ ග3;ලා වƒාපා රය
පtචxඩ ෙල=' &ර' කර දැ-මq බලාqකාර ශ¿ම කඳ¥රැ *Pමාණය අÓhෂණය URමq
ඉ• කෙ{ය. =රබ'ධනාගාර පHධ0ය ෙමෙහයවන ලHෙH ද ඒ ෙදපාPතෙ@'&ව I='මM.
ෙස,Iය8 අකෘ0ෙය' අvපtාණය ලබාගq DGCI Ff' අධƒhෂණය iෙB =ෙයරා
Lන =ට කැ7ෙතo,ෙ‰ ස-පතම උපෙHශකයh i ර-ෙර, ව;ෙ¼7 (Ramiro Valdés) ෙව0*.
වසර ගත§ යHC ෙදපාPතෙ@'&ව තවq Iශාල ෙවන ¶5කාවh රඟ5' ය@ තරමක
7වායqත බවh අq කරග'නා ලL. එb සංIධානාqමක වëහය ගැන ෙතාර&රැ
ලැෙබ'ෙ' 1987 C මයා5 b C පලා Žය žව' හFදා ජනරා; රෆාෙය; ෙඩ; gෙන,
(Rafael Del Pino) ෙව0*. නƒාMකව DGCI I=' අභƒ'තර කට6& අමාතƒාංශයට (Minit)
වගUව 6& යැM Uයැ¥ණ අතර එය IIධ අංශ වලට ෙබC පව•. සමහර අංශ වලට
පැවR ඇqෙq අෙනh =ය• ආxyෙ4 ෙදපාPතෙ@'& ගැන ෙස,L=ෙය' =´මM. ‘ෙතවැ*
අංශය’ I=' ෙ;ඛකය' සහ =නමා අධƒhෂකවරැ ඇ&• සං7කෘ0ක, Æ¸ඩා, සහ කලා
hෙœතo වල ෙ7වය කරන ඕනෑම අෙයh ගැන Iපරෙම' =€M. ආP•ක සංIධාන වල සහ
පtවාහන සහ ජනස'*ෙ4දන අමාතƒාංශ වල ෙ7වය කරන ඕනෑම අෙයh අÓhෂණය
ෙව'ෙ' ‘හතරවැ* අංශය’ I=*. ඒජ'තවරැ 1,000 කට වැl සංඛƒාවU' 6& ‘හය වැ*
අංශය’ බාරව =€'ෙ' rරකතන සංවාද වලට රහෙ7 සව' CමM. ‘අට වැ* අංශය’ I='
තැපැ; ෙ7වය අÓhෂණය කරM, එන@ තැපැ; හරහා ය'ෙ' ෙමානවාදැM ෙසායා බලM.
රාජƒ තා'0oක තන&රැ ෙහාබවන අය gŸබඳව සහ IෙHªක සංචාරකය' ගැන Iපර@
URමට අෙනnq අංශ පqව =€0. DGCI I=' කැ7ෙතo,ෙ‰ ෙර මෙB ආP•ක පැවැqව
පtවPධනය කර'ෙ' දහ7 ගණනh බලාqකාර ශ¿මය සඳහා භාIතා URෙම*. ඒ අvව
ෙදපාPතෙ@'&ව යv වරපtසාද g3 ෙල,කයU. එb ෙ7වකය'ට අÌ5ත තර@ i බලතල
b5 ෙව0. ඔ¥' ÙPවාවශƒතාවය' }•; පාරාසයU' 6& ෙව0.
ජනගහනය පාලනය URම සඳහා, දහ7 ගණ*' ෙතාර&රැ සපය'න' (chivatos)
අභƒ'තර කට6& අමාතƒාංශෙB Iෙ“ෂ කාPයාලය (Dirección Special del Minister del
Interior - DSMI) ෙවත බඳවා ගැෙනM. IIධ hෙœ තo &නක DSMI කට6& කර0: එක
අංශයh I=' සෑම U6බාv }රවැ=ෙයh ගැනම fgෙගාvවh තබා ග*M; තවq
අංශයh මහජන මතය *3hÌම බාරව =€M; ෙතවැ'නට පැවR ඇqෙq “අMlයෙලා
මතයM,” ප;fය සහ එb IIධ සභා &ළට 3ංගා ගැ…ෙම' Iපර5' =´මM.

1967 =ට මැLහq§ම සඳහා ඔ¥'ෙ‰ම ක¸මෙ4දයh Minit හට 0Eණ. 1995 C ෙමම
Iෙ“ෂ බලකාෙB (Fuerzas Espciales) ෙසා;දාrව' 50,000 h iහ. ෙ@ Iෙ“ෂ ක@පනය
ඇ0 කරන හFදා I=' 5 වැ* ෙදපාPතෙ@'&ව ද, ආරhෂක ෙ7වා ෙදපාPතෙ@'&ව
(Dirección de Seguridad Personal -DSP) ද සහ කැ7ෙතo,ෙ‰ ෙපtෙත,3යාv Fරකරැව' ද
සමඟ ඉතා ස-ප කට6& කළහ. 5*s' 100 h බැŽ' දළ වශෙය' =€න රcකව;
ඇ0ව කැඳවාෙගන යන ඒකක &නU' DSP *Pමාණය § 0¹–. එෙ7ම එb නැIය'
සහ Lය යට gb…මට සමq iව' =€ නා¥ක බල ඇ–යh ද Iය. 1995 ඇ7තෙ@'&
වලට අvව, DSP b හාර ප' දහසක 5*s' =€යහ. එb Iෙ“ෂඥය' I=' =r Iය
හැU ඝාතන ගැන *තර පාෙ¦ අධƒයනය කර5' කාලය ෙගiහ; කැ7ෙතo, ආහාර අvභව
කර'නට ෙපර ඔGෙ‰ කෑමට වසIෂ Fsකර ඇqදැM රස බල'නට අය =€යහ, එෙ7ම
පැය I=හතර }රාම Iෙ“ෂ ෛවදƒ කxඩායමh áදාන5' තැEණ.
ප7වැ* ෙදපාPතෙ@'&ෙ4 Iෙ“ෂඥ අවධානය ෙයාFෙව'ෙ' IරැHධකාරය' &ර'
කර දැ-මටM. බ07තාට එෙරb i sපතල එL3වාC' ෙදෙදෙනh කැ7ෙතo, සමඟ
පsකාලෙB C ගැ•@ ඇ0 කරගැ…ම *සා ඔ¥' ෙ@ අංශයට ෙගාrරැ iහ: මයා5 b C
එලාය7 ඩ ලා ෙටා3ෙය'ෙට (Elias de la Torriente) මරා දැFÁ අතර බ07තාට එෙරbව
සට' වැL නාග3ක ග3;ලා කxඩායමක එh පtධා*ෙයh i ඇ;ෙඩ, ෙවරා (Adlo Vera)
}ෙවPෙතා Rෙක, b C ඝාතනය ෙක3ණ. දැ' මයා5 b වාසය කරන b6බ8 මෙතා7ට
තම'ෙ‰ ආරhෂාව සඳහා අIගq ආරhෂකය' ෙයාදා ග'නට =Hධ § ඇත. හාවානාෙ4
Iලා ම37ටා (Villa Marista) b gbටන කŸ' මා37ට පැIHද'ට අM0 i ෙගාඩනැÅ;ලක
පව0න රcඳ¥@ මධƒ7ථානයක C පt“න UR@ සහ රඳවා තැì@ =Hධ ෙවන අතර ඒවා
'ප7වැ* ෙදපාPතෙ@'&ව’ බාරව =€M. ඉතාමq Gදකලා i තqවය' යටෙq Iමs@කාR
ඇ7 වf' ඈතක රඳවා ඇ0 ෙ@ =රකරැව' මාන=ක සහ ශාR3ක වධbංසා වලට
*ර'තරෙය' ලh ෙව0.
රහ7 ෙපා™=ෙB තවq අංගයh වvෙB සාමානƒ ¹Hjමය ෙදපාPතෙ@'&වM
(Dirección General de la Inteligencia). එය ෙබාෙහ, ෙසM' සා මානƒ රාජƒ ¹Hj මය
ෙතාර&රැ එක& කරන ෙ7වයU. එය චර}රැෂ ෙ7වය, පt0චර}රැෂ ෙ7වය, IෙHශ ආxy
ඇ&ලට සහ U6බාv Iවා=ය'ෙ‰ සංIධාන ඇ&ලට 3ංගා ගැ…ෙ@ වැlෙය'ම *යැෙළ0.
1960 ගණ'වල මPදනය' &ළ C ෙHශපාලන ෙ¦& *සා 5*s' 30,000 h =රගත
කරන අතර 7,000 =ට 10,000 h දhවා ජනතාවh මරා දමන ලL. එයාකාරෙය' කැ7ෙතo,
ආxyව වහාම FGණ r'ෙ' =රකරැව' Iශාල සංඛƒාවh ගැන nමh කර'ෙ' ද යන
ගැට•වටM. Iෙ“ෂෙය'ම අසාPථක ‘ඌරැ ෙබාhෙh’ ආක¸මණෙය' සහ එ7කැ@ෙÄâ
කැරc;ලට සහභාÚ i අය.
1964 =ට 1967 දhවා පැවෙතන ලද *œපාදන සහාය සඳහා i හFදා ඒකකය (The
Military Unit of Production Assistance -MUPA) Ff'ම =රකරැව' ශ¿ම බලකායh
ෙල=' ෙයාදා ග'නට තැq කෙ{ය. 1965 ෙනාවැ@බP මාසෙB පට', MUPA I='
ආග5ක =රකරැව' (හාවානා b Eෙෂාwවරයා i ෙමා'Ì’'ෙය, ෙජM5 ඔPෙටගා (Jaime
Ortega) වැ* සැ ලUය 6& කෙත,fකය'; ෙපtා ෙත7තo'තවාC'; සහ ෙජෙහ, වාෙ‰
සාhÍකරැව'), g@gය', සම3=ය' ඇ&•ව, “සමාජයට අන&රැදායක Iය හැU” යැM
සැලෙකන ඕනෑම ෙකෙනh =රගත කර තැìම සඳහා i රcඳ¥@ කඳ¥රැ සංIධානය කළහ.

ඔ¥'ෙ‰ නවාතැ' ඉL කර'නට, Iෙ“ෂෙය'ම කැමාžෙ4 පtෙHශෙB gb€ කඳ¥රැ වල C,
=රකරැව'ට බලාqමක කරන ලL. “සමාජමය අපගා- ජනතාව” හFදාමය Iනයට
භාජනය කරන ලL, එය ඉතා ඉhම–' rhíත ෙල=' සැලÆමට, ම'ද ෙප,ෂණයට, සහ
Gදකලා URම යන IනාශකාR තqවය'ට පq Iය. ඒ අපාෙය' ගැලෙව'නට ෙබාෙහ,
රcඳ¥@කරැව' තම'ව අංගෙîදනය කරගqහ; අෙනh අය එŸයට ආෙ4 ඔ¥'ෙ‰
අqදැÆ@ වf' මාන=කව Iනාශයට පqi පsවM. MUPA ට බාර i එක කPතවƒh iෙB
සම3=ය'ව “පt0අධƒාපනය” URමM. කඳ¥රැ gb•ව'නට ෙපර පවා ෙබාෙහ, සම3=ය',
Iෙ“ෂෙය'ම සං7කෘ0ක Iෂයය' &ළ ෙ7වය කරන ලද අයව•'ට, රcUයා අb5 §
0Eණ. හවානා I“වIදƒාලය සම3= Iෙර,Ó ïHධකරණ වලට භාජනය Iය. ඔ¥' ෙ7වය
කරන ලද 7ථාන වල C පt=HjෙBම සම3=ය'ව “I*“චය” URම සාමානƒ gŸෙවතh
iෙBය. ඔ¥'ෙ‰ “අපරාධය” gŸගැ…මට ඔ¥නට බලාqමක කරන ලද අතර එය අqහ3න
බවට පt0ඥා Cමට නැqන@ ෙ7වෙය' පහ URම ෙහ, =රගත URමට FGණ Lය 6&
iහ. gb•§ෙම' වසර ෙදකකට පsව, }•; ෙල=' පැ0ර Žය ජාතƒ'තර Iෙර,ධතා
වල පt0ඵලයh හැ€යට MUPA කඳ¥රැ වසා දම'න ට =Hධ Iය. එෙ7 ¥වq සම3=ය'
සඳහා LŽ' Lගටම IIධාකාර i කPකශ gŸෙවq ෙයාදා ගැ*ණ. නැෙගනbර හවානා b
vෙ4වා කාPෙසරා; (Nueva Carceral) b =Hj ෙB C ෙම ' ෙබාෙහ, Iට ඔ¥'ව =රෙගදර
ෙව' කරන ලද ෙකාටසක රඳවා තැEණ.
MUPA Isරැවා හ3න ලද පsව, ෙර මය I=' =රකරැව'ව බලාqකාරෙය'
හFදාවට බඳවන ලL. 1967 C පtථමෙය' සංIධානය කරන ලද (1868 7පාðඤයට එෙරb
කැරc;ල =bකර ™මට) =යවසක ෙයෟවන ෙකාලම (Centenary Youth Column) 1973 C
ෙයෟවන ජනතාවෙ‰ වැඩ හFදාව (El Ejército Juvenil de Trabajo) බවට පqIය. ෙම ම
පැර5fට3 සංIධානෙB තරැණ g3ස ෙබාෙහ, Iට rhíත තqවය' යටෙq සහ දරාගත
ෙනාහැU පැය ගණනාවh &ළ කෘÍකාP5ක සහ ඉL UR@ වැඩ කළහ. 1997 ෙඩාලP
වf' සත 30 h හා සමාන i ෙwෙස, 7 U' 6& i සමÇච; ෙ4තනයh ඔ¥නට ෙගiහ.
කැ5ෙල,-=ෙය'dෙ4ෙගා7 සැලsම න5' හැ‹'ෙවන බලාqකාර ශ¿ම වැඩ සටහනh
1964 C පM'7 LවMන (Isle of Pines) &ළ gb•වන ලL. =රබාරෙB =€ ජනගහනය
හතŸහh බැŽ' i කxඩාය@ වලට ෙබදා ෙකාlèයා7 (cuadrillas) යන න5' හැ‹'ෙවන
හFදා කාxඩ වලට සංIධානය කරv ලැìය. සෑම කxඩායමකට අණ ෙදන ලHෙH
සාජ'8වරෙයh නැqන@ ’0න'වරෙයh I=*. ඔ¥'ව කෘÍකාP5ක සහ පත; වැඩ
වලට යවන ලදහ. වැඩ කරන තqවය' ඉතාමq කPකශ iහ. =රකරැව' ෙබාෙහ, Iට
*Pව7තoව වැඩ කළහ, යට ඇ©@ වලට වඩා වැl යමh ඔ¥නට ෙනා0¹–. “කරදරකාර”
අයට ෙදන දÂව@ වලට අM0 iෙB දq වf' තණෙකාළ කැkම ෙහ, නැqන@ වැ=UŸ
අග; වල එක Lගට පැය ගණනාවh වාl § =´මM.
=රබ'ධනාගාර ෙර මය &ළ පැව0 පtචxඩqවය ෙHශපාලන =රකරැව'ට සහ
අපරාධකරැව'ට යන ෙදෙකා8ඨාශය ෙවතම එකෙ7 බලපාන ලL. IමPශන තාhෂණ
ෙදපාPතෙ@'&ව (Departamento Técnico de Investigaciones) I=' කරන පt“න UR@
සමÅ' පtචxඩqවය ඇරòණ. Gදකලාව =රගත කර තැìම DTI I=' භාIතා කරන ලද
අතර රcඳ¥@කරැව'ෙ‰ අ7ථාන Ð•' මත ඔ¥'ට දÂව@ Cෙ@ *යැ•නහ: nරැ5–ය'
ගැන Eයh දැhi එh කා'තාවhව කැරෙපාqත' gරැÁ =රn€යක අž; ලා තබන ලL.

DTI I=' ශාR3ක පtචxඩqවය ද ෙයාදා ග'නා ලL. ඊය@ බරැ }රවන ලද සපq& පැළඳ
ගq =රකරැව'ට පlෙපළh නැóමට බලාqමක i අතර අන&රැව ඔ¥'ට පlෙපෙළ'
පහළට I=කරන ලදහ. මෙන,Iදƒාqමක වධbංසා ෙයාදා ගැvණ අතර ඒවා ෙබාෙහ, Iට
ෛවදƒ කxඩාය@ I=' *Rhෂණය කළහ. =රකරැව' අවLෙය' තැìම සඳහා ෙස,lය@
ෙප'ටෙතා; සහ ෙවනnq ඖෂධ වPග Fරකරැව' I=' භාIතා කළහ. මෙස,රා
(Mazzora) ෙර,හෙ; U=r ආකාරයක ෛව දƒ *Rhෂණයh ෙනාමැ0ව Iදëq ක@පන
පt0කාර දÂව@ ෙල=' ෙයාදා ගැ…ම සාමානƒ Gරැ }රැHදh iෙBය. Fරකරැව' I='
කඩාපැන හප'නට Gරැ කරන ලද sනඛය' භාIතා URමq ෙබාරැවට ෙවl තබා මරා
දමන gŸෙවq b ෙයCමq =r කළහ; Iනය සඳහා රඳවන =රn€ &ළ ව&ර ෙහ, Irf
බලය ෙනා§ය; සමහර රcඳ¥@කරැව'ව ස@ÙPණ ෙල=' Gදකලාව තබන ලL.
U6බාව &ළ C වගÆම ය'න සා¾bක ෙල=' පැවෙත'නh යැM ෙපාrෙ4 සැලෙකන
ලද *සා දÂව@ ද *ර'තෙය' සා¾bක ෙල=' I‹'නට =Hධ iහ. IරැHධවාC' ෙවත
kඩනය එ;ල URම සඳහා ෙර මය I=' *ර'තරෙය' ඔ¥'ෙ‰ ඥා•' ලවා සමාජමය
වැයh ෙග§මට බලාqමක කෙ{ය; රcඳ¥@කරැව'ෙ‰ දරැව'ට උස7 අධƒාපනය තහන@
iහ, සහ රcඳ¥@කරැව'ෙ‰ භාPයාව' ෙහ, සැ5ය' ෙබාෙහ, Iට ඔ¥'ෙ‰ රcUයා වf'
ෙනරපන ලL.
=ර දÂව@ ෙබාෙහ, Iට =රබ'ධානාගාර අjකාR' I=' CPඝ කරන ලL. කැරfකාර
ඕනෑම අෙයnට තවq =ර දÂව@ කාලයh එක& කරන ලL. සාමානƒ අපරාධකරැව'
අ‹න *ල ඇ©@ අැÔම පt0hෙœප කරන, “}නරැqථාපන සැලs@,” වලට එක& §ම
පt0hෙœප කරන, නැqන@ උපවාසය'ට සහභාÚ ෙවන යනාC වශෙය' එයාකාර දÂව@
පැනIණ. එවැ* U¸යා රජයට එ;ල කරන පtහාරයh හැ€යට උසාIය සලකන ලද අතර
ශ¿ම කඳ¥රක වසරh ෙහ, ෙදකh =රගත URම දÂවමට එක& URම =Hධ Iය. තම F;
=ර දÂවමට අමතරව තවq &ෙන' එකh ෙහ, තවq බාගයක කාලයh සාමානƒෙය'
=රකරැව' I=' ෙගiහ. Ff' වසර දහයක =ර දÂවමh *යම i ෙබාMෙට; අ'0ෙ@
C වසර හතŸ7 ෙදකක =ර දÂවමh ෙග§ය.
“සාමානƒ” =රෙගව; සහ රහ7 ෙපා™=ෙB G-2 b අj ආරhÍත =රෙගව; අතර
ෙවනසh ඇ0 බව Uව 6&M. gනාP ෙඩ; 3ෙය, (Pinar del Río) අjෙ4Ú මාPග ෙය'
සැත}@ 3.5 h එහා gbටන ලද ‘Uෙල, 5.5” යන =රෙගදර අj ආරhÍත =රෙගදරU.
“එ; ෙ'ෙට,” (El Nato) යැM හැ‹'ෙවන කgතා' ෙජ,PÕ ෙගා'සාෙල7 (Jorge González)
ෙ‰ අjකා3ය යටෙq ය@ කාලයh &ළ සාමානƒ අපරාධකරැව' සහ ෙHශපාලන
=රකරැව' *තර පාෙ¦ එකට තබන ලදහ. ෙද'ෙනn ෙවvෙව' හැ˜ =රn€ &ළ
ෙබාෙහ, Iට =රකරැව' හතh ෙහ, අටh රඳවා තැEණ, එM' ෙබාෙහාම ෙදෙනnට ඒ
*සා Eම *දාග'නට =Hධ iහ. Iනය සඳහා ෙයාදා ගq =රn€ ෙට,7ටP7 (tostadoras)
යැM න@ කර 0¹ෙx ෙ¦ම'තෙB සහ Ž@හානය යන ෙදෙh C ම ඒවා දරැÁ
ඌœණqවයU' 6& i *සM. කා'තාව' සඳහා ෙවනම අංශයh Iය. gනාP ෙඩ; 3ෙය,
අj ආරhÍත =රෙගදර &ළ ෙපාළව යට gbටන =රn€ සහ පt“න කරන කාමර iහ.
පsŽය අවසාන අ¥රැr Ubපය &ළ C මෙන,Iදƒාqමක වධbංසාව ෙවvවට ෙබාෙහ, rරට
ශාR3ක වධbංසාව ෙයාදා ගැ*ණ; U.S.S.R. වf' අvකරණය කරන ලද *'ද අb5 URම
සාමානƒ ක¸මෙ4දයh iෙBය. *දා ගැ…ෙ@ රටාව කඩා දැ-ෙම' කාලය ගැන ම0ය අb5

§ යM. ප¥ෙ; අය තPජනය යටෙq =€න බවq තව rරටq ඔ¥'ව බල'නට ඒමට
අවසර නැ0 බවq =රකරැව'ට Uයv ලබM. කැමාžෙ4 b gbටන ‘Uෙල, 7’ =රෙගදර
Iෙ“ෂෙය'ම පtචxඩ iෙBය. 1974 C කැරc;ලh හටෙගන එb C =රකරැව' හතŸහh
5ය Žයහ.
1980 C ෙගාඩනඟන ලද සැ'0යාෙග, ද U6බා b gbටන G-2 ෙh'ºය &ළ (ඉහළම
සහ පහළම යන ෙදකම සbත) අ'ත උœණqවය' ඇ0 =රn€ පව•. සෑම 5*q&
I7සh ෙහ, 0හක C ම =රකරැව'ව අවL කරවv ලබM. ෙමයාකාර gŸෙවතh මාස
ග ණ නා ව h } රා ක ර ෙග න ය v ලැ ෙÄ . * Pව 7තo ව ස හ g ට 7ත ර ෙල, ක ෙය '
ස@ÙPණෙය'ම අM' කර තැìම *සා, දරැÁ මෙන,Iදƒාqමක වධbංසාවට ලh § එM'
ඉවතට එන ෙබාෙහ, =රකරැව' පt0සං7කරණය කළ ෙනාහැU මනසU' 6& ෙව0.
ෙස,3 මR' සහ කෙPරා7 මරැFවට පFÁවන ලද 7ථානය හැ€යට හැ‹'ෙවන ලද
ලා කබනƒා (La Cabaña), වසර ගණනාවh යන &රැ U6බා ෙ4 වඩාqම අපÆP0මq
=රෙගදර iෙBය. 1982 තර@ පs කාලයක C ¥වද එb C =රකරැව' 100 කට ෙවl තබා
මරා දමන ලL. - b; (ratoneras) යැM හැ ‹'ෙවන ඉතා nඩා =ර n€ වල =රකරැව'
රඳවා තැìම ගැන ලා කබනƒා Iෙ“ෂඥතාවය දhවM. එය අවසානෙB වසා දැFෙx 1985
C ය. එෙ7 නFr තවq අ0ශය පtචxඩqවයට sපt=Hධ ෙබා*යාෙට, (Boniato) යන අj
ආරhÍත =රෙගදර ඇ&•ව අෙනnq තැ'වල මරැFවට පFÁ§@ LŽ' Lගටම කරෙගන
යන ලL. අෙනnq =රකරැව' ෙව0' fංŽක ˜ෂණය ෙනාව'නට ෙබා*යාෙට, =රෙගදර
රඳවන ලද ෙHශපාලන =රකරැව' තම'ෙ‰ =රැරැ අáÖ තවරා ග'නා ලද බව Uයැෙ4.
ඔ¥'ෙ‰ අපරාධය nමන වPගයක iවා දැM ෙනාසලක5' මරණයට *යම i =ය•
=රකරැව' ෙබා*යාෙට, b රඳවා තැෙÄ. එය sපt=Hධ වvෙB එb ඇ0 ටgයාඩා7
(tapiadas) නමැ0 Žµ; වැඩ වf' 6& =රn€ වලටM. Lන 7,340 h එb රඳවා =€න ලද
ෙ;ඛකය' Ubප ෙදෙනh—ෙජ,PÕ ව;7 (Jorge Valls) කIයා, සහ අPෙන7ෙට, Lයා7
ෙරාl3õෙ47 (Ernesto Diaz Rodriguez), අණෙදන *ලධා3ෙයh i එෙලාM Ž€යෙP7
ෙමෙනාෙය, (Eloy Guittierrez Menoyo) ඇ&•—එb i දරැÁ තqවය' I7තර කරන ලL.
ආහාර අපIතo iහ, ටMෆ7 උණ සහ - උණ (ෙලwට7පMෙර,=යාව) සාමානƒයh iෙBය.
ඒවාෙB ඵලIපාක හැ€යට =ය ගණනක =රකරැව' nසŽ'න සහ ෛවදƒ පහsක@
ෙනාමැ0යාව *සා 5ය Žයහ. එb ඇ0 ෙබෙහI' නරක තqවය' ෙවත අවධානය ෙයාF
කරවා ගැ…ම g–ස එb =€ ෙHශපාලන සහ සාමානƒ =රකරැව' එකF&ව 1995
අෙග,7& මාසෙB C උපවාසයh පට' ගqහ. උපවාසය මාසයh පමණ දhවා පැව&ණ ද
තqවෙB U=ම L6Áවh ලබාග'නට ඔ¥' අසමq iහ.
සමහර =රෙගව; &ළ යකඩ öy තවමq භාIතා ෙව0. 1960 ගණ' අග C ෙට÷7
මා=ෙය,7 ෙඩ; ඔ3ෙය'ෙට (Tres Macios del Oriente) =රෙගදර I=' සාමානƒ
අපරාධකරැව' සඳහා i öy ෙHශපාලන අපරාධකරැව' සඳහා ද ෙයාදා ගqහ. öyවh
-ටP 1 ක පළලU', -ටP 1.8 ක උසU', සහ -ටP 10 h Lග Iය. Iෙ“ෂෙය'ම ව&ර
ෙහ, ස…පාරhෂක පහsක@ ෙනාමැ0ව, එෙ7 ආවරණය i තැනක =´ම දැl ෙ7 අපහs
ෙවM; ඒq ෙදවPගෙBම =රකරැව'ව එb එක Lගට ස0 ගණනාවh නැqන@ සමහර Iට
මාස ගණනාවh පවා රඳවන ලL.

1960 ගණ' වල C මPදන ආකාරයh හැ€යට ‘කැඳ§@’ (requisas) *Pමාණය §ම ද
=Hධ iෙBය. මහා රා0oය මැද C රcඳ¥@කරැව'ව අවL කරවා පtචxඩ ෙල=' ඔ¥'ෙ‰
=රn€ෙය' ඉවq කරv ලැෙÄ. අන&රැව ඔ¥'ට ž€බැට ෙදv ලබM, ෙබාෙහ, Iට ඔ¥'
*Pව7තoව =€ය C ය, ඉ'පsව ආපG =රn€යට ය'නට ඉඩ ෙද'නට ෙපර g3hsම
අවස' ෙවන ෙතh බලා =€'නට බලාqමක ෙවM. මාසයකට Ubප වතාවh ‘කැඳ§@’
=r Iය හැUM.
ඥා•'ෙ‰ පැ5çම =රකරැව'ව
අව7ථාවh ෙවM. ලා කබනƒා =රෙගදර
අය ඉL3ෙB *Pව7තoව ෙප… =€'නට
ඔ¥'ව බල'නට පැ5– භාPයාව'ෙ‰
=€'නට බලාqමක කරන ලදහ.

*'දාවට ලh කර'නට ෙයාදා ග'නා තවq
C =රකරැව'ට තම'ව බල'නට පැ5– ප¥ෙ;
=Hධ iහ. එෙ7ම =රගත කරන ලද සැ5ය'ට
=රැරැවල රහසƒ තැ' Iපර@ කර බැ™ම බලා

Fරකරැව'ෙ‰ පරkඩක U¸යාව'ට Iෙ“ෂෙය'ම ෙගාrරැෙවන අවදාන5' 6& iෙB
U6බාv =රෙගව; &ළ රඳවා =€ කා'තාව'ය. 1959 =ට කා'තාව' 1,100 කට වැl
සංඛƒාවh ෙHශපාලන =රකරැව' හැ€යට •'r iහ. 1963 C žවානාෙÕ (Guanajay)
=රෙගදර &ළ ඔ¥'ව රඳවා තැEණ. පහර C@ සහ තවq *'දා ගැන සාhÍ ෙදන ඇ='
r• සාhÍකරැව' ගණනාවU. උදාහරණයh හැ€යට නා ග'නට ෙපර රcඳ¥@කා3ය'ට
Fරකරැව'ට F•ම*' දැUය හැUවන ෙල=' ඇ©@ ගැල§මට =Hධ iහ. අන&රැව
Fරකරැව' ඔ¥නට පහර ෙදන ලL. රෙ8 Iශාලතම =රෙගදර වvෙB හවානා b ඇ0 “නව
අරැෙණ,දය (Nuevo Amanecer) න@ =රෙගදරM. 1960 ගණ' වල C UNESCO b U6බාv
*ෙය, තව3ය i, සහ කැ7ෙතo,ෙ‰ CPඝ කා™න 5&3යh i ද, ෛවදƒ මාPතා ෙෆÑMෙඩ
(Martha Frayde) ඒ =රෙගදර ඇ0 අ0ශෙය' කPකශ තqවය' ෙමෙ7 I7තර කරM:
මෙ‰ =රn€ය -ටP හයක LගU' සහ -ටP පහක පළලU' 6& Iය. එb අg
I= ෙදකක g3සh එකh මත එකh දැ¾ ත8• ෙදක &නU' 6& ඇඳ' මත
*දාගqෙතF. සමහර අව7ථාවල C හතŸ7 ෙදකh තර@ සංඛƒාවක අg එb
=€ෙයF. ස…පාරhෂක පහsක@ අ0ශM'ම නරක iහ. අg ෙස,දා ගත 6&
ෙÄස@ දැl ෙ7 UŸ€ iහ, ඒ *සා ෙස,දා ගැ…මට U= ෙ7qම ෙනාහැU තර@
iහ…අgට *තරම ව&ර bඟයh පැව0ණ. වැ=UŸ ïHධ URම U=ෙ7qම කළ
ෙනාහැU තqවයකට පqIය, ඒවා gR ඉ0R ගලා Žයහ. අáÖ ත8•වh හැC අෙw
=රn€ ආක¸මණය කෙ{ය. යටq කරගත ෙනාහැU රc;ලh ෙම' එය ෙකා3ෙඩ,
දhවා පැ5ණ පlෙපළ Lෙ‰ වqතට ගලා ŽෙBය…ෙHශපාන =රකරැව'…ෙකාතර@
අපtසාදයh දැhiවාද යq =රෙගදර අjකාR' I=' ව&ර ට÷h රථයh ෙගෙනන
ලL…අg ඒ kඩනය සbත ව&ර බට වf' අáÖ තරමh rරට gසදා හ3'නට
සමq §F, ඒq පtමාණවq තරමකට ව&ර ෙනා§ය, ෙ@ අධම ත8•ව සමÅ'
තවq Lන Ubපයh ãවqෙව'නට අපට =Hධ Iය. 11
U6බාෙ4 එක Iශාලතම රcඳ¥@ කඳ¥රh i කැමාžෙ4 පtෙHශෙB gbටන ලද එ; ම'Q
(El Manbu) b 1980 ගණ' වල C 3,000 කට වැl g3සh =€යහ. ආහාර සහ ãවන
තqවය' *'ද…ය i =ෙබාෙ' (Siboney) කඳ¥ෙP C පලා Žය =රකරැව' ෙසායා ගැ…ම
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Martha Frayde, Ecoute Fidel (Paris: Denoël, 1987).

සඳහා ජPම' ෙශපP¼ වPගෙB sනඛය' ෙයාදා ගැ*ණ. අ;ලා ගැෙනන අයව කඳ¥ර
ඇ&ලත gbටන ජනgtය 6ධ අjකරණයU' I*“චය ෙවන අතර ඔ¥'ව “දැl
ෙර මයh” පව0න බලාqකාර ශ¿ම කඳ¥රැ ෙවත යැෙවM. ෙ@ =ර කඳ¥රැ ඇ&ළත
=රකරැව'ෙ‰ වැඩ ක¥'සලය' (consejos de trabajo de les pressos) වf' ඔ¥'ෙ‰ම
සගය'ව I*“චය කර දÂව@ කරv ලබM.
1986 C Ihෙට,3යා ඩ ලා7 •නා7 (Victorias de las Tunas) b ³න වරදකරැව',
ග–කාව', සහ ෙHශපාලන අපරාධ යනාLයට වරදකරැව' i ෙබාෙහාමයh =€ ෙපාෙටා=
(Potosí) කඳ¥ෙP කා'තාව' 3,000 ක සංඛƒාවh =රගත කර තැEණ. දරැව'ට සහ
ෙයෟවනය'ට ද Iෙ“ෂ කඳ¥රැ පැව0ණ. සැ'0යාෙග, ඩ ලා7 ෙ4ගා7 අසල gb€
‘ෙHr'න’ (Arco Iris) කඳ¥ර *මකර 0¹ෙx ෙයෟවනය' 1,500 h රඳවා තැ ìම g–සM.
‘නව ãIතය’ (Nueva Vida) යන කඳ¥ර *3ත Lග පtෙHශෙB gbටන ලL. වයස අ¥රැr
දහය දhවා i දරැව' සඳහා i රcඳ¥@ කඳ¥ර පාෙල,7 (Palos) කලා පෙB gb•වන ලද
කැg€ෙයාෙල, (Capitiolo) Iය. ෙයෟවනය' I=' උh දÂ කපන ලL, නැqන@ පsව
ආxyවට Inණ'නට හැU සරල දෑ අ0' හදන ලL.
=රකරැව'ට U=r අM0යh ෙනාමැ0 ¥වq ඔ¥'ව }නරැqථාපන වැඩ සටහනකට
භාජනය කරන ලL. එය සමාජවාC සමාජයකට යŸ අvගත කර'නට ඔ¥' áදාන@ කරන
අරF–' 6& Iය. ෙ@ වැඩ සටහෙ' අLයර &නh iහ: පළFවැ'න හැ‹'iෙB “උප3ම
ආරhෂාෙ4 6ගය” UයාM, එය =රෙගදර ඇ&ලත C =Hධ ෙ4; ෙදවැ'න හැ‹'iෙB
“මධƒ7ථ ආරhෂාව,” UයාM, එය =Hධ වvෙB ෙගාIපළක (granja) C ය; ෙතවැ'න, “අවම
ආරhෂාව,” ය'න “Iවෘත ෙර මය” හැ€යට සැලUණ.
වැඩ සටහනට ඇ&ලq කරන ලද රcඳ¥@කරැව' I=' සාමානƒ අපරාධකරැව'
අ‹න *; (azul) *ල ඇ©ම පළ‹'ෙ' වPග ෙදකක =රකරැ ව' අතර ෙව න7කම ෙබාඳ
URම සඳහා ග'නා වෑයෙ@ ෙකාටසh හැ€යටM. €ක කාලයh යන&රැ වැඩ සටහන
අvගමනය කර'නට පt0hෙœප කරන ඕනෑම ෙකෙනh බ07තාෙ‰ හFදාෙ4 කහ
(amarillo) *ල ඇ©ම පැළ‹ය 6&M—එය කŸ' බ07තාට එෙරbව සට' වැrණ ග3;ලා
කxඩායමකට අM0 i =රකරැව'ට ෙදන ලද කPකශ දÂවමU. ඒ *ල ඇ©@ ෙදU'
එකh ෙහ, පැළÔම පt0hෙœප කරන ලද =රකරැව'ට වසර ගණනාවh යන&රැ ඔ¥'ෙ‰
යට ඇ©@ පමණh අ‹'නට බලාqමක i අතර ඔ¥' බල'නට එන U=r අFqෙතhව
Fණ ගැÌම තහන@ කරන ලL. b6බ8 මාෙතා7 එවැ* =රකරැෙවU. ඔG පsකාලෙB C
ෙමෙ7 වාPතා කෙ{ය: “මම මාස ගණනාවh *ල ඇ©මh නැ0ව සහ U=r බල'නට එන
U=ෙවh නැ0ව ãවq iෙය5. අjකාR'ෙ‰ b&මතයට අvව කට6& URම පt0hෙœප
කළ පම–' මාව gට7තර ෙල,කෙය' ෙව'කර දමා 0¹–…අෙනnq *Pව7තo
=රකරැව' අතර, පමණට වැl අjක සංඛƒාවh රඳවන ලද තqවය' යටෙq ¥වq, මම
*Pව7තoව =´ම වැlෙය' කැම0 iෙය5.”
වැඩ සටහෙ' එක අLයරU' ඊ ළඟ එකට මාරැ URම රඳා පැව0ෙB “පt0අධƒාපන
*ලධා3යාෙ‰” •රණය මතM. සම7තයh ෙල=' සලකHC, *ලධා3යාෙ‰ අරFණ iෙB
ශාR3ක සහ මාන=ක ෙහ@බq§ම හරහා =රකරැවාෙ‰ gŸගැ…ම ආෙර,පණය URමM.
ෙර මෙB bට} *ලධා3ෙයh i කාෙලා7 ෆÑැ'U (Carlos Franqui) පHධ0ෙB හරය ෙමෙ7
I7තර කෙ{ය: “ෙර මෙB IරැHධකාරයා ෙර,ŽෙයU, Fරකරැවා ෛවදƒවරෙයU. පt0කාරය

ඵලදායක § ඇතැM Fරකරැවා I=' •රණය කළ පsව =රකරැව' *දහ7 ෙකෙරv ඇත.
ෙර,Žයා sව කරන ෙතh කාලය ය'ෙ' U=r වැදගqකමh නැත.”
CPඝතම දÂව@ ෙගවන ලHෙH =රෙගව; වල C ය. 1974 C ලා කබානƒා b Iෙ“ෂ
අංශයh (2 වැ* කලාපය) =I; අපරාධකරැව'ට සහ තෙවකh (1 වැ* කලාපය) 6ද
හFදා =රකරැව'ටq ෙව' කර 0¹–. ෙදවැ* කලාපෙB 1,000 කට වැl g35
සංඛƒාවh රඳවා 0¹ෙ' -ටP 0හh Lග සහ -ටP හයh පළල උමං &ළය. අෙනnq
=රෙගව; G-2 නමැ0 රහ7 ෙපා™=ය I=' ෙමෙහයවන ලL.
වසර &නh සහ හතh අතර සාෙwhෂ ෙල=' fb; =ර දÂව@ *යම i ජනතාව
ෙගාIෙපාළව; (granjas) ෙවත යවv ලැìය. එය ෙස,Iය8 *වැරL URෙ@ ශ¿ම කඳ¥රැ හා
සමාන කැ7ෙතo, 6ගෙB *PමාණයU. ෙ@ “ෙගාIෙපාළව;” *මැ§ 0¹ෙx බැරchක වෙ8
බ‹න ලද ක• ක@E වැටව; වf' සහ *Rhෂණ n•Á ගණනාවU*. ඒවා ෙමෙහයවන
ලHෙH අභƒ'තර කට6& අමාතƒාංශෙB Fරකරැව' I=*, ඔ¥නට පලා ය'නට තැq
කරනවා යැM ඔ¥' I“වාස කරන ඕනෑම අෙයnට ෙවl තබ'නට අවසර 0Eණ.12
සාමානƒෙය' සෑම කඳ¥රකම =රකරැව' 500 q 700 q අතර සංඛƒාවh =€යහ. ඔ¥නට
දවසකට පැය ෙදාළහh සහ පහෙළාවh අතර ශ¿මය ෙවෙහ=ය 6& iහ. ඔ¥' ලවා
ඉhම–' වැඩ ගැ…ම සඳහා Fරකරැව'ට තම'ෙ‰ &වhn වf' පහර Cම යනාC
ඕනෑම ක¸මෙ4දයh ෙයාදා ගැ…මට අවසර 0Eණ.
6ද හFදාෙ4 පාලනය යටෙq පව0න සාමානƒෙය' =රකරැව' ãවqෙවන ලද ඉL
UR@ වැඩ Eම “Iවෘත ෙර මය” න5' හැ‹'¥–. ඒ සෑම තැනකම =€න ලද
=රකරැව' සංඛƒාව වƒාපෘ0ෙB තරම අvව පදන@ ෙව5' 50 ක =ට 200 h දhවා
අතර iහ. ෙගාIෙපාළව; b Iá රcඳ¥@කරැව' ඒ Iවෘත ෙර මය වැඩ E@ වල C එක&
කරv g–ස කŸ' *මකරන ෙකාට7 හැCෙ@ *යැ•නහ. ඒවාෙB C රcඳ¥@කරැව'ට සෑම
මාසයh අග C ම දව7 &නක *වාy කාලයh ලැෙÄ. පැහැLfවම ෙ@ වැඩ E@ වල C
ෙබදන ආහාර පාන කඳ¥රැ &ළ C තර@ නරක ෙනා¥–. සෑම වැඩ Eමhම 7වාÓන
ඒකකයh ෙල=' පවqවාෙගන යv ලැEණ; එක අව7ථාවක පමණට වැl g3සh
එකතැනක ෙනා=´ම *සා එhසq පt0ෙර,ධයh ඇ0§ම වළhව5' ඒ ක¸ෙම,පායය &Ÿ'
රcඳ¥@ කරැව' ප3පාලනය වැlෙය' පහs කරන ලL. සමහර Iවෘත ෙර ම වැඩ E@
නාග3ක ප3සරය'b gbටන ලL; 1980 ගණ' අග C හවානා b එවැ* හයh U¸යාකාRව
පැව0ණ.
ෙමයාකාර පHධ0යh I=' පැහැLf ආP•ක වා=යh අqකර ෙදන
උදාහරණයh වශෙය', Ì* වගාෙ4 (zafra) අ7වැ'න ලබාගැ…ම සඳහා
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රcඳ¥@කරැව' ෙයාදවන ලHෙHය. ඔ3ෙය'ෙට (Oriente) පtා'තෙB =රෙගව; b පtධා*යා
i පැgෙට, 7ට÷ෘÇ (Papito Struch) 1974 C ෙමෙ7 පtකාශ කෙ{ය: “රcඳ¥@කරැව' LවMෙ'
පtධාන ශ¿ම බලකාය ෙවM.” 1974 C ඔ¥' කරන ලද වැඩ ෙඩාලP 5fයන 348 ක
ව€නාකමU' 6& Iය. රජෙB ෙදපාPතෙ@'& ෙබාෙහාමයh =රකරැව' භාIතා කළහ.
ෙමෙලනා 2 ෙගාIෙපාෙළ' පලා ය'නට තැq කරHC “ජැžෙ4 ගµා'ෙඩ” න5' හැ‹'ෙවන ලද Fරකරැෙවh ඇ;ෙÝÑෙඩ, කැ3ෙයා'
(Alfredo Carrion) ෙවත ස-පව ඔGට ෙවl තබන ලL.
12

“මහජන sභ =Hjය උෙදසා පt0Iwල§ය =රකරැව' කPතƒවය'ට ෙයාදා ගැ…ම” ගැන කතා කරHC, ආxyෙ4 ස0පතා }වqපත i
‘ෙබාෙහා-යා’ I=' ෙ@ ශ¿ම බලකාෙB අගය 1973 අෙwt; මාසෙB C gŸග'නා ලHෙHය.
13

සමාජමය සහ කෘÍකාP5ක කට6& සංවPධන අමාතƒාංශෙB ශ¿ම බලකාෙය' =යයට 60
h * මැ§ 0 ෙබ 'ෙ' රc ඳ ¥ @ක රැ ව ' ෙව 0 * . g කා y රා (Picadura) 5 € යා ව ෙq
ෙගාIෙපාළව; r=@ ගණනක =රකරැව' ෙ7වය කර0. වැඩ &Ÿ' පt0අධƒාපනය
ලබාෙදන වැඩ සටහෙ' පtධාන පtදPශන 7ථානය එතැනM. ෙ@ 7ථාන බල'නට සංචාරය
සඳහා පැ5– රාජƒ නායකය' ෙබාෙහාමය අතර fෙයා…¼ ෙබâœෙන4, Gවා3 ෙබා5Ò'
(Houari Boumediene), සහ ෆÑැ'sවා 5තරා'¼ ද ෙව0.
සාමානƒෙය' =I; ඉං ෙ'රැව' අතෙලා7සh පමණකට වැl ෙනාi සංඛƒාවU'
සම'Iත ෙවන, =I; සමාජෙB අවම දායකqවයU' 6&ව =ය• g€සරබද H§0ය
පාසැ; *මැ§ ඇqෙq ෙHශපාලන =රකරැව' අ0*. ඔ3ෙය'ෙට සහ කැමාžෙ4 b C
රcඳ¥@කරැව' I=' බGතාhෂණ Iදƒාල I7සකට වැlෙය' ෙගාඩනඟා ඇත. එෙ7ම
LවMන }රා Ì* කඩ මහq ගණනාවh ඔ¥' I=' ඉL කර ඇත. ෙබා·5යා (Bohemia)
නමැ0 U6බාෙ4 පා3ෙභ,Žක සඟරාවට අvව දxඩන …0 පHධ0ෙB ශ¿මය ෙයාදවා
ඉLකරන ලද අෙනnq වƒාපෘ0 අතරට හවානා පtා'තෙB U3 ප8€ සහ පï ස@පq
මධƒ7ථාන; gනාP ෙඩ; 3ෙය, b වyවැඩ ක@ම; සහ H§0ය පාසැ;; මට'සා7
(Matanzas) b ඌරැ ෙකා•, U3 ප8€, සහ වyවැඩ ක@ම;; ලා7 Iලා7 b H§0ය පාසැ;
ෙදකh සහ U3 ප8€ දහයh අM0 ෙව0. සෑම වසරh පාසාම තවq Iශාල
=රබ'ධනාගාර ශ¿ම බලකායh අවශƒ ෙවන ෙල=' වැඩ සැලs@ තව තවq සංÆPණ
ෙව0.
1960 සැwතැ@බP මාසෙB C කැ7ෙතo, I=' IwලවෙB ආරhෂාව සඳහා i ක5•
(CDRs) *Pමාණය කෙ{ය. ඒවා අස;වැ=ය' හැ€යට ãවqවන හතරc7 ඉඩ@ පtමාණයh
(cuadra) අvව පදන@ කරගq nඩා ක5• iහ. ක5•ෙ4 නායකයාට “පt0Iwල§ය”
කට6& ගැන Iපර5' =´ම බාර iෙBය. එM' ඇ0වන සමාජමය පාලනය ඉතාමq දැl
Iය. ක5•ෙ4 සාමා කය' =ය• CDR රc7§@ වලට සහභාÚ i අතර “හ&ර' රහෙ7
3ංගා ගැ…ම” *ර'තරෙය' අ;ලා ග'නට Fර සංචාරය කළහ. Iපර@ URෙ@ සහ ෙහළා
දැÆ@ පHධ0ය ෙකාතර@ දැl iවාද Uයෙතාq ප¥ෙ; ස-ප සබඳතා U=වh ෙනාමැ0
තර@ තqවයකට පqIණ.
1961 මාP& මාසෙB C CDR ක5• වල අරFණ වැlෙය'ම පැ හැLf Iය. ආරhෂක
හFදාවල පtධා*යා i ර-ෙර, ව;ෙ¼7 (Ramiro Valdés) ෙ‰ පtධානqවෙය' එක ස0
අ'තයh ඇ&ළත C දැවැ'ත වැට™මh සංIධානය කර U¸යාqමක කරන ලL. CDR
ක5• I=' හදන ලද ලැM7& අvව 100,000 කට වැl ජනතාවh පt“න UR@ වලට ලh
iහ. එෙ7ම හාර ප' දහසක ජනතාවh රට }රාම I=ර පැවෙතන රcඳ¥@ කඳ¥රැ &ළට
ෙගන යන ලදහ.
පÁව' (gusanos) යැM ෙ; බ; කරන ලද IරැHධවාC'ෙ‰ පt0ෙර,ධය කඩා දමv
g–ස සහ ඔ¥'ව සමාජෙය' ෙකා' කරv g–ස සක7 කරන ලද පtජහනෙB U¸යාව'
(actos de repudio) සංIධානය URම CDR ක5•වල වගÆම iෙBය. IරැHධවාLයාෙ‰ ෙගදර
ඉL3gට රc7වන ෙසනඟ I=' ෙගදර =€න අය ෙවත ග; ගස5' පහර ෙදv ලබM. එb
Eq0ෙB කැ7ෙතo, ආදPශ පාඨ සහ ප3භව වද' fයv ලබM. “සා¾bක Iwල§ය U¸යා”
I'Lතය'ට ශාR3කව අන&රැදායක ෙව'ෙ' න@ පමණh ෙපා™=ය I=' මැLහq ෙව0.
ෙ@ …0ය අතට ගq ඝාතනකාR g3සh ෙම' බැù බැ;මට ෙපෙන'න සැලs@ කර

0¹ෙ' nඩා LවMෙ' රටවැ=ය' අතර එකට එකh කරන Hෙ4ෂය L3ගැ'§ම සඳහාM.
පtජහනෙB U¸යාව' අස;වැ=ය' අතර සබඳතා Iනාශ කරන ලද සමාජවාC රාජƒෙB
සPවබලධාRqවයට Fhn ගැÌම g–ස සමාජෙB *P5තය Iනාශ කර දමM. I'Lතයාට
තම'ව ආරhෂා කරග'නට U=r ක¸මයh නැ0§ යM. 1988 C එවැ* පtජහනෙB U¸යාවh
සඳහා භාජනය ෙව'නට U6බාv මාvúය අM•' ක5•ෙ4 සභාප0 i 3කාෙඩ, ෙබා”;
(Ricardo Bofill) ට =Hධ Iය. IFh0 ෙHවධPමා චාPය ඔ7වා;ෙඩ, පායා 7 සා lනා7
(Oswaldo Payas Sardinas) 1991 C එම සැලU;ලටම භා ජනය iෙB ය. 1980 ගණ' අග
ෙවHC ෙ@ සමාජමය Hෙ4ෂය දැවැ'ත ෙල=' කඩා ප0ත §ෙම' U6බාvව' කළURමට
පq§ම පට' ගැෙනන ලද *සා පහරෙද'නට අය ෙවනq තැ'වf' ෙගෙන'නට
අjකාR'ට =Hධ iහ.
U6බාv වƒව7ථාෙ4 16 වැ* වග'0ය අvව, ආxyව I=' “සමාජමය සහ
ආP•ක සංවPධනය සඳහා i ෙhවල සැලsෙ@ මඟ ෙප'§ම අvව =ය• ආP•ක කට6&
සංIධානය URම, අධƒhෂණය URම, සහ පාලනය URම =r කරM.” ෙ@ සා¾bක බ7
වහර I=' සරල සතƒයh සඟවv ලබM: ඔ¥'ෙ‰ම රට ඇ&ලත U6බාvව'ට *දහෙ7
ශ¿මය ෙවෙහÌමට ෙහ, ඔ¥' කැම0 ෙල=' Fද; Iයද@ URමට ඉඩh නැත. 1980 C
ක@හ; සහ ෙතාග ගබඩා 7ථාන වලට පහර Cෙම' සහ }•7සා දැ-ම =Hධ ෙවHC
අස&ට සහ ෙනාස's' බෙ4 රc;ලh රට I=' අq I‹න ලL. DGCI I=' ෙර මෙB
IරැHධවාC' 500 h පැය හැqතෑෙදකක කාලයh ඇ&ලත C අq අඩංžවට ග'නා ලL.
ආරhෂක හFදා I=' එb C පtා'ත වල C මැLහqව *දහ7 ග@බද වැ= ෙවළඳෙපාලව;
වසා දමන ලL. අවසානෙB C රට }රාම පැව0 ක•කඩ වලට එෙරbව පtධාන ෙමෙහ6මh
Lයq කරන ලL.
1971 මාP& මාසෙB C වැඩ කරන 7ථානයට ෙනාපැ5çමට එෙරbව 32 වැ* …0ය
ස@මත කරන ලL. 1978 C එය සැබැI' =Hධ ව'නට ෙපර අපරාධකාRqවය වැළැh§ම
g–ස …0යh ස@මත කරන ලL. ෙමM' පtාෙය,Žකව අදහ7 iෙB ඔG රාජƒ ආරhෂාව
සඳහා අන&රැදායක බවh ඇ0 කර'ෙ' යැM අjකාR' I“වාස කරන ෙබාරැව මත
ඕනෑම U6බාvෙවhව, ඔG U=r …0 Iෙර,Ó U¸යාවh කර නැ0 ¥වද, අq අඩංžවට
ගැ…ෙ@ හැUයාවM. ෙර මෙB අදහ7 අvව ෙනාවන ඕනෑම =&I;ලh …0ය I='
අපරාධයh බවට පq කරන ලද බැI' එb පt0ඵලයh හැ€යට සෑම U6බාvෙවhම
Iභƒව සැකකරැෙවh කරවM.
1960 ගණ' වල C U6බාvව' “ඔ¥'ෙ‰ හබ; වf' ච'දය පtකාශ කර'නට
පට' ගqහ.” gටqව යන පළF Iශාල කxඩායම iෙB මs' මර'න'ය, ඒ 1961 C ය.
උh දÂ කප'න' ෙම'ම LවMෙ' 5*7 දPශන පථෙB ෙකාටසh iෙB Ž–ෙකාන Lග
ආ=යාv ෙබ,8• ජනතාව හා සමාන i U6බාv පාරැ (balseros) ජනතාවM. රට ඇ&ලත i
ෙනාස's'තාවය' ෙරžලා=කරණය කරන ක¸මෙ4දයh හැ€යට කැ7ෙතo, I=' g•වහ;
§ යාම භාIතා කරන ලL. ෙර මෙB F; දව7 =ටම පැවෙතන පtපංචය 1970 ගණ' මැද
දhවා *ර'තරෙය' භාIතයට ගැ*ණ. gටමංව Žය ෙබාෙහාමය Ýෙල,Rඩාවට නැතෙහාq
žවා'තනෙම, (Guantánamo) b ඇෙම3ක' හFදා කඳ¥රැ ෙවත පලා Žයහ.
පtපංචය Ff'ම ෙල,ක අවධානයට පාතo වvෙB 1980 අෙwt; මාසෙB =Hධ i
මැ3ෙය; අPQදය සමÅ*. දරාගත ෙනාහැU එLෙනදා ãIතෙය' ගැලෙව'නට gටq§ෙ@

§සා පතo උHයාචනය කර5' හාවානා b ෙපරෑIයාv තානාප0 කාPයාලයට දහ7 ගණ*'
U6බාvව' කඩා වැrනහ. ස0 Ubපයකට පsව අjකාR' I=' —5fයන 10 ක
ජනගහනෙය'—125,000 කට මැ3ෙය; නැ4ෙතා•ෙපාෙළ' රට අqහැර යාමට අවසර
r'හ. මාන=ක ෙර,Ú' සහ අපරාධකරැව' සංඛƒාවh ඉවq කර දම'නට ද කැ7ෙතo,
ෙ@ අව7ථාෙව' පtෙය,ජන ගqෙqය. දැවැ'ත සංඛƒා වf' සා¾bක ෙල=' gටමං §
යාම යv ෙර මෙB අසාPථකqවය පtදPශනය URමU. ෙබාෙහ, මැ3ෙය™ෙටා7 (Marielitos)
සමාජෙB rwපqම ෙකාට7 වf' එන ලද අයM. ඔ¥', ෙර මය I=' අෙනh
=ය;ල'ටම වඩා සැලÆමh දhවනවා යැM හැම Iටම Uයන ලද අය iහ. සෑම
ජනවPගයකම සහ වයසකම අය U6බාv සමාජවාදෙය' පලා ය5' =€යහ. මැ3ෙය;
=Hjෙය' පsව ෙවනq U6බාvව' ගණනාවh රෙට' gටqව ය'නට අවසර ඉ;ලන
g37වල ලැM7& වල fයාපංLÖ ෙව'නට පට' ගqහ. වසර I7සh ඉnq § අවස'
ෙව'නට ආස'න § 0Eය C පවා, ඔ¥' ෙබාෙහාමයh තවමq ඒ අවසර ලැෙබන &රැ
බලාෙගන =€0.
1994 Ž@හානෙB C පtචxඩ කැරf හාවානා b ඇ0 iෙB 1959 ' පsව පtථම
වතාවටM. අටවා ගq අබල' පාරැ (balsas) වf' රට අqහැර දමා ය'න ට උවමනා i
g3සකට එයට ඉඩපt7ථාව වළhවන ලHෙH ෙපා™=ය I=*. මෙ;ෙකා' (Malecón)
නගරෙB FGදට FGණ ලදා ඇ0 ෙකාටෙ7 i කල@ෙබ, (Colombo) ෙපෙදෙ7 b කඩව;
වf' බy පැහැර ග*5' සහ වනසා දම5' ඔ¥' ඊට පt0චාර දැhiහ. සාමය නැවත
7ථාgත ෙවHC r=@ ගණනක ජනතාවh අq අඩංžවට ෙගන 0Eණ. එb C නැවත
වතාවh 25,000 ක ජනතාවකෙ‰ gටqව යෑමට අවසර Cමට කැ7ෙතo,ට =Hධ Iය. එතැ'
පට' gටqව යෑ@ *ර'තරෙය' =Hධ iහ. 7ෙ4Çඡාෙව' gටමං i Iවා=ය' ෙග'
පැනමාව සහ žව'තනෙම, b ඇෙම3ක' හFදා කඳ¥ර gR පව•. FGෙH යන අටවා ගq
අබල' පාරැ මතට ෙහfෙකාwටP වf' වැf ෙග,* අq හ35' gටqව යන ජනතාව
වළhවා™මට කැ7ෙතo, වෑය@ කෙ{ය. පලා ය'නට තැq කළ 7,000 ක ජනතාවh 1994
Ž@හානෙB C ãIත අb5 කරගqහ. U6බාv පාරැ ජනතාවෙග' ආස'න වශෙය'
&ෙන' එකh FGෙH C 5ය යන ලදැM ඇ7තෙ@'& ෙ4. වසර 0හක කාලයක C,
ආස'න වශෙය' 100,000 h ෙ@ ගමනට වෑයමh ෙගන ඇත. 5fයන 11 ක රටවැ=ය'
අත3' 5fයන 2 h දැ' Iවා=ය' ෙල=' ãවq§ම ෙ@ සා¾bකව gටමං § යෑෙ@
පt0ඵලයM. ර€' g•වහ; §ම *සා හවානා, මයා5, 7පාðඤය සහ }ෙවPෙතා Rෙක,
යනාLෙB ප¥; ෙබාෙහාමයh I=ර =€0.
1975 =ට 1989 දhවා ෙජ,නා7 සැI@E (Jonas Savimbi) I=' ෙම ෙහයවන ලද
UNITA හFදා සමඟ =I; 6Hධයක *යැෙළන ‘ඇ'ෙග, ලාෙ4 *දහස උෙදසා i ජනgtය
වƒාපාරය’ (Popular Movement for the Liberation of Angola -MPLA; 26 වැ* ප3Çෙîදය
බල'න) සඳහා පt ධාන ආධාරකරැවා U6බාව Iය. තාhෂ–ක උපෙHශකය' සහ
“සහෙය,Úව කට6& කර'න'” අපtමාණ සංඛƒාවhට අමතරව U6බාව I=' 50,000 ක
g35 6& i හFදා කxඩායමh ද යවන ලL.14 අgtකාෙ4 C U6බා v හFදාව කට6&
කෙ{ එය ආක¸මණය කරන ලද ¶5 පtෙHශයh හැ€යට සලක5*, ක¸මවq ෙල='
1980 ගණ' අග දhවා IෙHශය'b Iwලවය'ට කැ7ෙතo, සං7•0කව සහාය r'ෙ'ය. 1979 C සහ 1980 C ඔG ගµැනඩාව ෙවතට
හFදා උපෙHශකවරැ 600 h යවන ලHෙH ෙමාR7 Eෙෂාw (Maurice Bishop) ෙ‰ ෙස,Iය8 පාhÍක ෙර මයට Fhn ගසා තැìමටM.
1983 C U.S. හFදා ආක¸මණය කරHC, ඔ¥' U6බාv වැ=ය' 750 ෙදෙනn =රකරැව' හැ€යට අ;ලා ගqහ.
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˜ෂණෙB *යැෙළ5' සහ (3C, ඇq දළ, සහ Lයම'0) බy ෙහාෙර' පtවාහනෙB
ෙයෙද5*. අPQදය *මා කරv g–ස 1989 C එකඟතාවයh අqස' කරHC, ෙබාෙහාමයh
ක• හමැ0 අය i U6බාv හFදා ආපG යවන ලL. 6HධෙB U6බාv මරණ සංඛƒාව
7,000 =ට 11,000 h අතර යැM ඇ7තෙ@'& ෙ4.
ෙ@ අqදැÆම ෙබාෙහ, *ලධාR'ෙ‰ I“වාසය' ෙදදරා දමන ලL. ඇ'ෙග,ලාවට
යවන ලද U6බාv 6ද හFදාෙ4 පtධා*යා i ද, ෙකා56*78 පhෂෙB මධƒම ක5•ෙ4
සාමා කෙයh i ද ජනරා; ආPන;ෙඩ, ඔෙච,ආ (Arnaldo Ochoa) කැ7ෙතo, ඉවq කරන
nම'තoණයh සංIධානය කෙ{ය. ˜ෂණ ෙච,දනා මත ඔGව අq අඩංžවට ෙගන, තවq
6ද හFදාෙ4 සහ ආරhෂක ෙ7වාවල ඉහළ තන&රැ දරන *ලධා3' සහ ඇ'ෙට,*ෙය,
සහ පැ´÷=ෙය, යන ඩ ලා ගාlයා සෙහ,දරය' ද සමÅ' හFදා උසාIයh ෙවතට
පFÁවන ලL. ඩ ලා ගාlයා සෙහ,දරය' “ම3Ïවානා සහ ෙකාෙh'” යැM ජනgtය ෙලස
හැ‹'ෙවන ලද ෙමාෙ'ඩා ක'වP€බ; ෙ7වය (MC) ෙවvෙව' මqº වƒ ෙහාර රහෙ7
පtවාහනය කර 0Eණ. ෙහාරබy පtවාහනෙB ඔෙච,ආ I=' දැරෑ සහභාÚqවය සැබැI'ම
ඉතාමq Ì5ත iවU; ඔG ඇ'ෙග,ලාෙව' ආපG පැ5–ෙB ඇq දq අ;පයh සහ
Lයම'0 Ubපයh පමණh රcෙගනM. නFq කැ7ෙතo, I=' තම IරැHධ පාhÍකයා Iය
හැU iවා ඉවq කර දම'නට ˜ෂණය ෙ¦&වh හැ€යට භාIතා කෙ{ය. ඔෙච,ආ ස& i
ÆP0යq සහ ඔG දැරෑ ඉහළ ෙHශපාලන තන&රq *සා සමාජෙB i අස&ට කැ7ෙතo,
Iෙර,Ó වƒාපාරයh සඳහා පහsෙව' හරව'නට හැUයාව 0¹ෙණU. ඔෙච,ආ ෙවත
දÂව@ *යම URමq මරණයට පFÁ§මq සමඟ 6ද හFදාෙ4 ïHධකරණයh =r iෙB
තවq rරට අ7ථාවර සහ ක@පනය ප&රව5*. ෙර මය ෙවත ෙබාෙහ, *ලධාR' I='
දhවන ලද දැl අකමැqත ගැන සIඥා*ක i කැ7ෙතo, I“වාස…ය අභƒ'තර කට6&
gŸබඳ ෙපාr අැම0වරෙයh පq කෙ{ය. එතැ' පට' ෙර මයට I“වාසය තබාගත හැU
iෙB Iෙ“ෂ හFදා වf' අ'ධ ෙල=' දhවන කැප §ම ගැන පමණU.
1978 C U6බාෙ4 හෘද සාhÍය *සා =රකරැව' iව' 15,000 q 20,000 q අතර
පtමාණයh =€යහ. ෙබාෙහාමයh iෙB M-26 ' නැqන@ බ07තා Iෙර,Ó ªෂƒ වƒාපාර
වල =€න ලද අයM, එෙහමq නැqන@ එ7කැ@ෙÄâ පt0ෙර,ධය සහ ඌරැ ෙබාhෙh Lන
වකවාÁ වල C =ට තවමq =රෙගදර =€න අයM.15 1986 C LවMන }රා පtාෙH›ය
=රෙගව; පනහක ෙHශපාලන =රකරැව' 12,000 -15,000 q අතර සංඛƒාවh රඳවා
0Eණ. අෙනnq අය තවමq ඔ¥'ෙ‰ =රකරැව' 50, 100, ෙහ, 200 U' 6& i කාxඩ
සමඟ ෙබාෙහ, Iවෘත ෙර ම 7ථාන වල =€යහ. 400-500 q අතර ෙHශපාලන =රකරැව'
අq අඩංžෙ4 =€යා යැM අද ආxyව I=' gŸග*M. 1997 වස'තෙB C තවq අq
අඩංžවට ගැ…@ රc;ලh පැ0ර ŽෙBය. රcඳ¥@කරැව' ෙල=' =€න ලද බGතරයU'
6& i U6බාv මාvúය අM•' *ෙය, තය'ට අvව ශාR3ක වධbංසාව තව rරටq
U6බාv =රෙගව; &ළ C =Hධ ෙනාෙ4. ෙ@ ¾ලාශ¿, ඇ@ෙන7€ ඉ'ටනැෂන; සමඟ ගq
Iට, 1997 U6බාෙ4 (g35, ගැහැÁ, සහ දරැව' ඇ&•) ෙHශපාලන =රකරැව'ෙ‰
සංඛƒාව 980 =ට 2,500 අතර දqතයකට ෙගන යM.

ඒ කාලෙB C ම, තවq අමතර 35,000 ක තරැණ g3සh ෙHශෙwt- 6ද හFදා ෙ7වයට බැÔ 0¹–, එb C ඔ¥නට දxඩන ෙහ, Iනය
gb•§ම ෙවvෙව' බර වැඩ URමට බලාqමකව ෙයාදවන ලL.
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1959 =ට 1990 ගණ' අග දhවා U6බාvව' 100,000 කට වැl g3සh කඳ¥රැ
වල, =රෙගව; වල, නැතෙහාq Iවෘත ෙර ම වැඩE@ වල C ãIතය අqදැක ඇත. 15,000
=ට 17,000 අතර ජනතාවකට ෙවl තබා මරා දමන ලL. “*දහස නැ0ව පා' නැහැ, පා'
නැ0ව *දහස නැහැ,” යැM 1959 L තරැණ …•ඥ ”ෙඩ; කැ7ෙතo, I=' Æෙ4ය. නFq
ෙස,Iය8 ආධාර නැව• Žය පsව, “Iෙ“ෂ ෙර මය” ආර@භයට ෙපර, එh Iම0කෙයh
U³ ප3L, “ඔබට ෙහා‹' ක'න ලැෙබන =රෙගයh ¥වq තව rරටq =රෙගයhම ෙවM.”
ෙවනq 6ගයU' එන පtජාkඩකෙයh ෙ7, ඔGෙ‰ ෙර මෙB අසාPථකqවය' සහ
U6බාව ෙපළන rœකරතා හFෙ4, කැ7ෙතo, 1994 C ද'වා =€ෙB ඔG “Iwලවය
අqහ3නවාට වඩා 5ය ය'නට වැlෙය' කැම0M,” UයාM. ඔGෙ‰ ආඩ@බරය තෘw0මq
කර'නට U6බාv ජනතාව I=' ෙගIය 6& 5ල nමhද?

=කරාIවා: ඒකාFපG වJාපෘGයක අසා>ථක බව
*කරාžවා යv ෙහා'ûරා7 සහ ෙකා7තා Rකා අතර මැLව =€න, ෙ; හලන ගැ•@
ස@පtදායU' 6& i, මධƒම ඇෙම3කාෙ4 gbටන nඩා රටU. 1930 ගණ' =ට එb
බලව&'ව =€ෙB ෙසාෙම,සා (Somoza) ප¥ලM, එෙරට වඩාqම මෑතකා™න නායකයා වන
ජනරා; ඇන7ටා=ෙය, ෙසාෙම,සා lෙÄ; (Anastasio Somoza Debayle) ව 1967 ෙපබරවා3
මාසෙB C ජනාjප0වරයා හැ€යට “ච'දෙය' ෙත,රා පq කරෙගන” 0¹–. දැl ජා0ක
ආරhෂක හFදාවකට 7ü0 ෙව'නට, ෙහ5' ෙහ5', ෙසාෙම,සා ප¥ල රෙ8 වගාකළ
හැU ¶5ෙය' =යයට 25 h ද, r@ෙකාළ, Ì*, සහ; සහ ෙක,g ව& යාය' බGතරය ද,
එෙ7ම රෙ8 කPමා'තශාලා වf' Iශාල සංඛƒාවh ද =ය පාලනය යටතට ග'නා ලදහ.
ඒ තqවය *සා අIගq IරැHධ පාhÍක වƒාපාර Ubපයh *Pමාණය § 0Eණ.
U6බාv ආකෘ0ය අvගමනය කර5', කාෙල,7 ෙෆා'ෙ7කා අමාෙඩ,P (Carlos Fonseca
Amador) සහ ෙත,මා7 ෙබ,PÕ (Thomás Borge) I=' 1961 C ‘සැ'l*7ටා ජා0ක *දහ7
ෙපරFණ' (Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN) *Pමාතෘ' iහ. කxඩායම
න@ ෙවන ලHෙH 1934 C ෙසාෙම,සා ආxyෙව' ඝාතනය ෙවන ෙතh 1920 ගණ' =ට
ග3;ලා 6Hධයකට නායකqවය r' අž7ෙත, ෙසසාP සැ'lෙන, (Augusto César Sandino)
නමැ0 වාමාංªක 6ද හFදා ජනරා;වරයා නාමෙය*. වƒසනකාR අසාPථක තqවය'
ගණනාවh හFෙ4 ¥වq, U6බාෙව' සහ උ&රැ ෙකා3යාෙව' ලැෙබන ය@ ආධාර මත
FSLN පැවැqම ආරhෂා කරග'නට සමq Iය. 1967 C මනාžවා b C කැරf හටගැ*ණ.
ඒවා මPධනය කරන ලHෙH ජා0ක ආරhෂක හFදාව ෙයාදා ගැ…ෙම*. අගvවර §L වල C
අyම වශෙය' 200 ක ජනතාවh මරැFවට පq§ම *සා FSLN ෙවතට ජනgtය සහාය
උපදවා ගත හැUයාව පෑLණ. 1978 C fබර; }වqපතh i La prensa b අM0කරැවා i
ෙwෙඩè, GවාU' චෙමාෙර, (Pedro Joaquín
Chamorro) සහ සෙම,සා
Iෙර,Ó එh
නායකෙයh ද ඝාතනය URෙම' පsව, සැ'l*7ටා තම ග3;ලා කට6& නැවතq පට'
ගqහ. එIට ෙසාෙම,සාෙ‰ ජා0ක ආරhෂක හFදාව සහ FSLN අතර සැබෑ =I; 6Hධයh
ඇරòණ. 1978 ෙපබරවා3 මාසෙB C මසායා (Masaya) ට¥ම සටනට එක& iහ. අෙග,7&
මාසෙB C ඒඩ' පැ7ෙත,රා (Edén Pastoa) නමැ0 ග3;ලා නායකෙයh මනාžවා b
ෙසාෙම,සා ජනාjප0 ම'Lරය අ;ලා ගqෙq 1,200 h පtාණ ඇපකරැව' හැ€යට

ගැ…ෙම*. ආxyව I=' ඔ¥' *දහ7 කර ගැ…ම සඳහා FSLN නායකය' ගණනාවh
*දහ7 කරන ලL. සැ'l*7ටා පtහාරයකට ලhව =€ එ7ෙටf (Estelí) නැවත රජය
යටතට ගැ…ම සඳහා ජා0ක ආරhෂක හFවාද සැwතැ@බP මාසෙB C ට¥මට නාපා@
ෙබ,@බ ෙහළා §Lවල පtචxඩ ෙල=' සට' කර5' =€ =I; වැ=ය' ගණනාවh මරා
දමන ලL. 160,000 කට වැl ජනතාවh *කරාžවාෙව' අස;වාÌ ෙකා7තා Rකා ෙවත
පලා Žයහ. 1979 C එ7ෙටf සහ fෙයා' (León) යන ට¥@ ෙල='ම ගµැනඩා නගරයq
නැවතq සට' පට' ගqහ. ඊට කŸ' අ¥රැHදට වැlෙය' ෙහා‹' කැරfකරැව'
සංIධානය § =€යහ, එෙ7ම ෙසාෙමා=7ටා (Somocistas) ගැන එ'න එ'නම වැlෙය'
ඇ0 ෙව5' 0¹ණ gŸnළ හFෙ4 කැරfකරැව'ට තවq ආධාර ලැEණ. £* මාසය
}රාම සැ'l*7ටා I=' g€සරබද ෙපෙද7 වැl වැlෙය' අ;ලා ගqහ. ඔ¥' ක¸මෙය'
මනාžවා අසල ෙපෙද7වලට ළඟාෙව'නට සමq iහ. 1979 £f 17 වැ*දා =ය•
ජාතƒ'තර සහාය අb5 § 0¹ණ ආඥාදායකයාට රට හැර දමා ය'නට =Hධ Iය. =I;
6Hධෙය' සහ මPදන වf' 15,000 q 30,000 q අතර සංඛƒාවh 5ය Žයහ. ඒq
සැ'l*7ටා I=' Uයා =€ෙB ඒ දqතය 50,000 h UයාM. F• ෙල=' අb5 i සංඛƒාව
nමh ¥වq, 5fයන 3 ක ජනගහනය I=' ඉතාමq ඉහළ වැයh ෙගවා 0¹ණහ.

ඔPෙ8ගා සහ පැ7ෙත,රාෙ‰ Iwල§ය වෘq•'
තරැණය' හැ€යට ඒඩ' පැ7ෙත,රා සහ ඩැ*ෙය; ඕෙ8ගා යන ෙදෙදනාම ෙසාෙම,සා
ෙර මෙB =රබ'ධනාගාර අqදැÆ@ වf' 6& iහ. පැ7ෙත,රා ඉඩ@ b5 මධƒම පං0ෙB
ප¥ලU' එන ලHෙදh i අතර U6බාෙ4 කැ7ෙතo, ජයගµහණය කරHC වයස අ¥රැr
I7සU' 6& iෙවU. 1945 C ඕෙ8ගා උපත ලැ¹ෙ4 තරමh මධƒ7ථ ප¥ලකM. ඔG
1960 ගණ' Fල C සෙම,සා Iෙර,Ó තරැණ සංIධාන වල කට6& කර 0Eණ.
ෙෆා'ෙ7කා සහ ෙබ,PÕ I=' *Pමාණය කරන ලද ‘සැ'l*7ටා ජා0ක *දහ7
ෙපරFණ’ I=' IIධ ෙHශපාලන පtවණතා වf' 6& ජනතාව එකට එක& කරන ලL.
*Pමාතෘ' ෙදෙදනා ද එUෙනකාට ෙවන7 ෙHශපාලන දැhම වf' 6& iහ: ෙෆා'ෙ7කා
කැ7ෙතo, අගය කරන ලHෙදU, ෙබාPÕ මාඕ ෙ7&ං අගය කරන ලHෙදU. කාලය ෙග§ යHC,
කxඩායම &ළ පtවාහය' &නh දU'නට ලැEණ. g€සරබද &ළ අගරලයට වැlෙය'ම
ඉහළ තැන ෙදන මාඕවාC කxඩායම I=' “ජනතාවෙ‰ 6Hධය LŽ' Lගට අLන ලද”
පාPශවයM. ෙෆා'ෙ7කා සහ ෙජM5 §ෙලාh (Jaime Wheelock) I=' නායකqවය r'
මාh7වාC-ෙල*'වාC ෙනාෙහාq “*Pදන” පාPශවය I=' ෙනාවැyÁ *Pදන පං0ෙය'
ආධාර ෙසiහ. මාh7වාC Iම0කය' සහ පtජාත'තoවාC' I=' නායකqවය ෙදන ලද
ෙතවැ* මාPගෙB (tercerista) පාPශවය ෙස4ෙ4 මාh7වාC ෙනාවන අය සමඟ එකF&ෙව'
හදාග'නා නාග3ක ග3;ලා පHධ0යh &Ÿ' මහා කැරc;ලh ඇ0 කර§මM. පැ7ෙත,රා
අM0 iෙB ෙ@ කxඩායමටM. ඕෙ8ගා ද Ff' ඒ කxඩායමට අM0 iවq ඉතා
ඉhම–' මාh7වාC-ෙල*'වාC *Pදන පං0යට මාරැ iෙBය. ඕෙ8ගා Iwලවයට එක&
iෙB ෙHශපාලන කැප§මh කරන හැóමU*; ෙර මෙB පtජාත'තoවාC IරැHධවාLෙයh
ෙල=' =€න ලrව ෙසාෙමා=7ටා7 I=' ඝාතනය කරv ලැQ =ය gයාෙ‰ මරණෙB
පŸගැ…ම පැ7ෙත,රාට Iwලවය අව7ථාවh පාදා r'ෙ'ය. 1967 C Lv@ ලබ'ෙ' ක¥දැM
Uයා කŸ' සැලs@ කරන ලHදා i ජනාjප0 මැ0වරණෙය' පsව එන පtචxඩ වැඩ

වPජන වf' පsව පැ7ෙත,රාව අq අඩංžවට ෙගන (Ff' ෙ; ඉවq කර අන&රැව
ඔGෙ‰ ෙ; ඔGටම පානය කර'නට බලාqමක කර) වධbංසා වලට පFÁවන ලL. ඔGව
*දහ7 කළ පsව ඔG ඔGෙ‰ වධකය'ට එෙරbව දÂව@ ෙගෙනන ෙමෙහ6මක
*යැෙළන ලL. ඔG හා Žය ග3;ලා ෙදෙදනා iෙB ඩැ*ෙය; සහ උ@ෙබPෙත, ඕෙ8ගා iහ.
පsව ඩැ*ෙය; ඕෙටගා ෙසාෙම,සා ෙපා™=ෙB හ7තයට පq Iය. ඔ¥' ඔGව 1974 දhවා
=රගත කර 0EෙBය. ෙ@ අතර&ෙP C පැ7ෙත,රා I=' ග3;ලා වƒාපාරය ෙගාඩනැóම
LŽ' Lගටම කරෙගන ŽෙBය; ඔGව ”ෙඩ; කැ7ෙතo, I=' gŸග'නා ලL, ඔG පැරා
5fට3 පtජාත'තoවාදයට =ය පාhÍකqවය පළ කර =€ෙBය. එෙ7ම ෙකා7තා Rකා b
ෙහ,ෙ7 ම3යා džෙ4ෙP7 (José Maria Fuguérés) සහ පැනමාෙ4 ඕමාP ෙටා3ෙය,7 (Omar
Torrijos) වැ* අෙනnq මධƒම ඇෙම3කාv පtජාත'තo වාC' සමඟ සබඳතා gb•වා
ගqෙqය. පtාණ ඇපකරැෙවh හැ€යට ග'නා ලද ෙසාෙමා=7ටා පt¶වරෙයh *දහ7 කර
ගැ…ම g–ස 1974 C ඕෙ8ගා *දහ7 කරv ලැEණ. ඔG ඉතා ඉhම–' හවානා ෙවත
žව' ගම*' ŽෙBය. පැ7ෙත,රා ග3;ලා කxඩායම සමඟ =€ෙBය.
1977 ඔhෙත,බP මාසෙB C *කරාžවාෙ4 නගර Ubපයක කැරf ෙක,ලාහල
සංIධානය කරන ලL. ජා0ක ආරhෂක හFදාෙව' සහ සෙම,සා žව' හFදාෙව' පහර
ෙදන ලrව පැ7ෙත,රා සහ ඕෙ8ගා කැළෑෙ4 සැඟ¥නහ. 1978 ජනවා3 මාසෙB C කැරc;ල
රට }රා පැ0ර ŽෙBය. ජා0ක ම'LරෙB =€ *ෙයLය'ෙ‰ සභාවට පහර r' පැ7ෙත,රා
ෙත,මා7 ෙබ,PÕ ඇ&• අෙනnq =ය• ෙHශපාලන =රකරැව' *දහ7 කරගqෙqය.
ඕෙටගා I=' =ය කාලය හවානාෙ4 සහ *කරාžවා b උ&රැ Lග ෙපරFෙx C ෙගවHC
මාසායා b පtහාරයකට සහභාÚ i ඔGෙ‰ එක සෙහ,දරෙයh i කැ5ෙල, 5ය ŽෙBය.
U6බාv හFදා උපෙHශකය'ෙග' සහාය ලැෙබන කැරc;ල තව තවq පැ0ර ය'නට
පට' ග0. දnÁ *කරාžවා b ජා0ක ආරhෂක හFදාෙ4 එ™8 ඒකක සමඟ පැ7ෙත,රා
සහ ඔGෙ‰ ග3;ලා භටය' දැl ෙ7 සට' වැෙද5' =€ය C, U6බාෙ4 සැඟ§ =€ FSLN
කාඩPවරැ *කරාžවා ෙවත පැ5–යහ.
1979 £f මාසෙB C සැ'l*7ටා ජයගµහණය කළ Iට, පැ7ෙත,රා අභƒ'තර කට6&
*ෙය,ජƒ ඇම0වරයා හැ€යට පqIය; ඕෙටගා ජනාjප0 හැ€යට ෙත,රා ගැ*ණ. ඕෙටගා
Iවෘතවම තම'ෙ‰ 7ථාවරය U6බාව සමඟ යැM ෙප'§ය. U6බාv හFදා උපෙHශකවරැ
සහ “ජාතƒ'තරවාC'” මනාžවා ෙවත ¹රැ& g€' ෙරාh iහ. පැ7ෙත,රා LŽ' Lගටම
පාPfෙ@'& පtජාත'තoවාදයh ෙවvෙව' ෙප… =€ *සා තව තවq Gදකලා iෙBය.
1981 £* මාසෙB C ඔG ඉ;ලා අ7§ රෙ8 දnÁ පැqෙq අIගq පt0ෙර,ධ වƒාපාරයh
සංIධානය URම ඇර±ෙ4ය.
ඔ¥'ෙ‰ ජයගµහණෙය' පsව සැ'l*7ටා I=' වහාම ‘ජා0ක පt0සං7කරණය
සඳහා Ï'ටාවh’ (Junta de Reconstrucción Nacional) gb•§ය. එයට සමාජවාC',
ෙකා56*78වාC', පtජාත'තoවාC' සහ මධƒ7ථවාC' යන =ය;ල'ම ඇ&ලq iහ.
සPව ජන ච'ද බලය සහ බG ෙHශපාලන පhෂ gb•§ම මත පදන@ i පtජාත'තoවාC
ෙර මයh Ï'ටාෙ4 පහෙළා7-ලhෂƒ වැඩ සටහෙන' ෙය,ජනා කරv ලැìය. ඒ අතර &ර
C Iධායක බලය Ï'ටාව අත පව0'නට Iය, එය ඉතා ඉhම–' සාl*7ටා ෙමෙහයවන
බලයh බවට පq ¥–.

Ï'ටාව I=' U6බාව සමඟ ඇ0 Iෙ“ෂ සබඳතා gŸගqත ද, *කරාžවාව
පt0සං7කරණෙB C බටbර රටව; සහභාÚ §ෙ@ අව7ථාව බැහැර ෙනාකෙ{ය;16 =I;
6Hධෙය' ෙHපල සහ ය€තල පහsක@ වලට 5fයන 800 h පමණ අගයU' 6&
හා*යh =Hධ § 0Eණ. 1980 අෙwt; මාසෙB C අ;ෙෆා'ෙස, ෙරාෙබෙල, (Alfonso Robelo)
සහ ෙwෙඩè, GවාU' චෙමාෙර,ෙ‰ වැ'ද±ව i වෙයාෙලටා චෙමාෙර, (Violeta Chamorro)
යන ෙදෙදනාම Ï'ටාෙව' ඉ;ලා අ7 iහ. ඔ¥'ෙ‰ ඉ;ලා අ7§මට r' ෙ¦& අතර iෙB
FSLN I=' රාජƒ ක¥'= ලෙB පාලනය =යතට ෙගන ඇ0 ආකාරය ගැන ඔ¥'ෙ‰
අපtසාදයM.
ෙ@ ෙHශපාලන අPQදකාR 6ගෙB F; කාලෙB C, සාl*7ටා පාලනය යටෙq තහ¥රැ
කරගq Ï'ටාව I=' රහ7 ෙපාf7 හFදාවh gb•වන ලL. සාl*7ටා I=' 1979 C
ග3;ලා භටය' 6,000 h හFදාවට මාරැ කළහ, එය ඊ ළඟ දශකය &ළ C 75,000 U'
6& හFදාවh තරමට වƒාwත iෙBය. 1980 ' පsව හFදාෙ4 ෙ7වය URම අ*වාPය
iෙBය; වයස අ¥රැr දාහෙq =ට 07පහ අතර =ය• g35 හFදාවට බැÔ 1980 ෙදසැ@බP
මාසෙB C *Pමාණය කරන 6ද අjකරණ වලට වාPතා කළ 6& §ම අ*වාPය කරන ලL.
=s'ට තම අධƒාපන කට6& වල *යැෙළ'නට හැUයාව ලැ¹ෙx හFදා }GÁව *ම
කරන ලද පsව පමණU. සැ'l*7ටා I=' හFදාව ෙයාදාෙගන මධƒම ඇෙම3කාව }රා
හැම තැන ග3;ලා කxඩාය@ වලට සහාය සැපýය. ඔ¥' පට' ගqෙq එ; සැ;වෙද,P
ෙව0*. 1981 ජනවා3 මාසෙB C ඔ¥'ෙ‰ ෙHශයට සැ'l*7ටා කxඩාය@ වැlෙය'
ඇ&;ව'නට පට' ෙගන ඇතැM සැ;වෙද,3යාv අjකාR' I=' පt=HjෙB ද'වා
=€යහ.
සැ'l*7ටාෙ‰ වාමාංªක දැhම අvව ය5', ෙර මය I=' මධƒගතව සැලs@
කරන ලද ආP•කයh ෙගනැIq කlන@ ජනස& URෙ@ වƒාපාරය' පට' ගqහ. ඉතා
ඉhම–' රජය I=' =ය• *œපාදන ක¸ම වf' =යයට 50 කට වැl ෙකාටසh පාලනය
කළහ. FSLN I=' 7ථාgත කරන ලද සමා ජමය ආකෘ0ය බාරග'න ට F• රටටම
බලාqමක කරන ලL. U6බාv ආකෘ0ය අvකරණෙය', සැ'l*7ටා ආxyව I=' රට
}රා සා¾bක සංIධාන gb•§ය. සෑම පtජාවh සඳහාම සැ'l*7ටා ආරhෂක ක5•වh
(Comité de Defense Sandinista -CDS) gb•වන ලL. රට ෙබCමට සහ එb වැ=ය' ගැන
Iපර@›™ව =€v g–ස කට6& කරන ලද එය U6බාv CDR හා සමාන i ¶5කාවU'
6& iෙBය. ෙසාෙමාසා ෙර මය යටෙq =€ය C ට වඩා පාසැ; අධƒාපනය සඳහා
පtෙ4ශයට වැl අව7ථාව ලද දරැව' කැ5ෙල, ඕෙ8ගා න5' හැ‹'ෙවන ලද කැ5fෙට,7
(Camilitos) යන බාලදhෂ සහ }ෙර,ගා- සංIධාන වලට අයq iහ. FSLN වf' ෙබාෙහ,
rරට පාලනය ෙවන ස50 සහ කාxඩ වලට කා'තාව', ක@කරැව', සහ ග@බද
වැ=ය'ව අ*වාPෙය' බඳවා ගැ…ම =Hධ Iය. ෙHශපාලන පhෂ වලට සැබෑ *දහසh
U=ෙ7q ෙනා§ය. }වqපq ඉතා ඉhම–' *හඬ කරවන ලL. }වqපqකලාෙ4C'
ෙ7වය කෙ{ *තර පැව0 වාරණ යටෙq ය. “රෙ8 සම7ත සමාජමය සහ ෙHශපාලන

U6බාව සමඟ ස@බ'ධතා 0¹Á බව, ඇ'ෙග,ලාෙ4 =€ U6බාv හFදා අතර =€ 500 ක *කරාžවාv හFදාමය ෙ7වක g3සh
=´ෙම' වලංž ෙවM. ඇෆග*7ථානෙB C ෙස,Iය8 මැLහq§ම එhසq ජා•'ෙ‰ ෙය,ජනාවh මÅ' ෙහළා දැÆම ගැන පළ කරන ලද
ඔ¥'ෙ‰ Iෙර,ධෙය' සැ'l*7ටාෙ‰ ෙHශපාලනමය 7ථාවරය ද පැහැLf Iය.
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ඉඩකඩ අ;ලා ග'නට,” සැ'l*7ටාට අවශƒ iවා යැM fයHC ගM;7 බෙටMෙලා'
(Guilles Bataillon) ෙ@ තqවය' *වැරLව දhවM.17

සැ'l*7ටා සහ 7වෙH› ඉ'Lයාvව'
*කරාžවාෙ4 අqලා'0h ෙවරළබඩ දළ වශෙය' 150,000 h 7වෙH› ඉ'Lයාvව'
ãවq iහ: 57Uෙට,, sෙම,, රාමා ෙග,0oක කxඩායම, සහ (7පාðඤ සහ මාය'
ජනවාPŽක පsE@ වf' 5ශ¿ i) U¸ෙය,f සහ ලැlෙන,. කŸ' =€ ෙර මය' යටෙq ෙ@
කxඩාය@ ය@ තරමකට 7වායqත බවh අqI‹න ලද අතර ඔ¥'ට හFදා ෙ7වෙය'
සහ බr ෙග§ෙම' ඉවqව =€'නට අවසර ලැì 0Eණ. තම'ෙ‰ ඉඩ@ සහ තම'ෙ‰
භාෂාව Lගටම තබාග'නට දැl ෙ7 •රණාqමකව =€ 7වෙH› ඉ'Lයාv පtජාව'ට
බලයට පැ5– පsව ඉතා ඉhම–' සැ'l*7ටා I=' පහර ෙද'නට පට' ගqහ.
57Uෙට, සහ sෙම, පtග0ය සඳහා i ඒකාබHධෙB (Alliance for Progress of the
Miskitos and Sumo (Alpromisu) b නායකයා i f7ටP ඇqඩP7 (Lyster Athders) 1979
අෙග,7& මාසෙB C අq අඩංžවට ෙගන මාස ෙදකකට පsව මරා දැ5ණ. 1981 වසර Fල
C ෙගµ,0ක කxඩාය@ Ubපයකෙ‰ එකF&ෙව' 6& ෙHශපාලන සංIධානයh i
5sරාසාටා (Misurasata) b ජා0ක නායකය'ව අq අඩංžවට ගැ*ණ. 1981 ෙපබරවා3 21
වැ*දා 6ද හFදාව I=' 57Uෙට, 7වෙH› ඉ'Lයාvව' හq ෙදෙනh ඝාතනය කර
තවq දාහq ෙදෙනhට &වාල කරන ලL. 1981 ෙදසැ@බP 23 වැ*දා සැ'l*7ටා හFදාව
I=' එෙතh ෙනාෙගවන ලද ෙ4තන ෙගව'න යැM ඉ;ලා =€ පත;කරැව' හැqතෑප7
ෙදෙනh ස¾ල ඝාතනය කළහ. ඊ ළඟ LනෙB C තවq පත;කරැව' 07ප7 ෙදෙනnට
එම ඉරණමම අq iහ.
ෙහා'yරා =ට ෙමෙහ6@ =r කරන “අIගq ෙසාෙමා=7ටා Fරකරැව'ෙ‰ පtහාර
වf'” ඔ¥' ආරhෂා කරනවාය යන ෙබාරැව මත 7වෙH› ජනගහනය' බලාqකාරෙය'
අවතැ' URම සැ'l*7ටා I=' කරෙගන යන ලදහ. 1982 C සැ'l*7ටා හFදාව I='
7වෙH› ඉ'Lයාvව' 10,000 h Lවයන ඇ&ලතට බලාqකාරෙය' යවන ලL. nසŽ'න
දැl අIයh බවට පqIය: රට අභƒ'තරෙB Iá 7වෙH› ඉ'Lයාvව'ට රජෙය' ඇ0
තර@ ආහාර පාන සපයන ලL, ඒq Lගටම ෙවරළබඩ Iá අයට rh I‹'නට සල7වන
ලදහ. ෙ@ ෙමෙහ6@ වල C 6ද හFදාව I=' ඉතා rœට U¸යාව' ගණනාවh =r කළහ.
දහ7 ගණනක 7වෙH› ඉ'Lයාvව' (ඒ කාලෙB C ඇ7තෙ@'& iෙB 7,000 =ට 15,000
h පමණ UයාM) ෙහා'ûරා7 b සරණගාතය' iහ; තවq දහ7 ගණනh (සමහර Iට
14,000 h තර@ iවා ෙව'නැ0) *කාරාžවා b =රගත කරන ලදහ. සැ'l*7ටා I='
ෙකාෙකා ගඟ හරහා පලා ය'නට තැq කරන ලද ජනතාවට *තර ෙවl තැQහ. ෙ@
සාධක &න—ස¾ල ඝාතන, ජනගහනය අවතැ' URම, සහ IෙHශය'ට g•වහ; §ම—
ය'න *සා *කරාžවා b C “ජනවාPŽක සංහාරමය ෙHශපාලනයh” (a politics of
ethnocide) ගැන කතා කර'නට මානව Iදƒාඥ ගM;7 බෙටMෙලා'ට මඟ ෙප'§ය.
7වෙH› ඉ'Lයාvව' මනාžවා ප3පාලනයට එෙරb ෙව5' ග3;ලා කxඩාය@
ෙදකh *Pමාණය කළහ. sෙම,, රාමා, සහ 57Uෙට, ෙග,තoය' වf' එන ජනතාව 6&
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i ඒවා 5sරා (Misura) සහ 5sරාසාටා (Misurasata) න@ iහ. ෙමම ෙග,තo අතර දැl ෙ7
ෙවන7 i ãවන රටාව' පැව0ය ද, ඔ¥' =ය;ල'ම ආxyෙ4 සමාගµහණ පt0පq0
වලට එක ෙ7 දhවන ලද Iෙර,ධෙය' එhසq iහ.
මPද…ය පt0පq0 වf' =q ක@පා කරගq ඒඩ' පැ7ෙත,රා ඇම0 ක¥'=ලෙB C,
“අර ෙසාෙමාසා පtජා kඩකයා පවා ඔ¥'ට ඔ¥'ෙ‰ පාyෙ4 ඉ'න r'නා! ඔG උ'ව
€කh áරා කෑවා ෙව'නැ0, ඒq ඔබට උවමනා ඔ¥'ව *Pදන පං0ය බවට
බලහqකාරෙය' හරව'න!” යැM I7මය පtකාශ කර ඇත. මාඕවාC අභƒ'තර කට6&
gŸබඳ ඇම0, ෙත,මා7 ෙබ,PÕ I=' ෙමෙ7 gŸ&රැ ෙදන ලHෙHය, “Iwලවයට U=r
වƒ0ෙPකයh තැÆමට ෙනාහැUM.”
ආxyව I=' •රණය ග'නා ලL, ඉ0' බලාqකාර සමාගµහණය සැ'l*7ටා I='
ෙත,රා ගqහ. 1982 මාP& මාසෙB C පට' ගq *ර'තර පtහාර වf' 6& i තqවය
1987 දhවා පැව0ණ. සැ'l*7ටා බලයට පැ5– F; අ¥රැr ෙමයාකාරෙය' අqලා'0h
FGr ෙවරළබඩ බලය අපහරණයq, මාvúය අM•' බරපතළ ෙල=' උ;ලංඝණය
URමq, සහ 7වෙH› ඉ'Lයාv ග@මාන ක¸මවq ෙලසU' Iනාශ කර දැ-මq යන
ලhෂණ වf' 6& iහ.
උ&ෙP =ට දnණට, රට ඉතා ඉhම–' මනාžවා b ඒකාjප0 ෙර මයට සහ එb
ආඥාදායක පtවණතාය'ට එෙරbව නැó =€ෙBය. අ’q =I; 6Hධයh ආර@භ Iය.
එM' උ&ෙP i ෙනාෙ8ගා (Jinotega), එ7ෙටf, සහ vෙ4වා ෙසෙග,Iයා (Nueva Segovia)
යන පtෙHශය'b කලාප Ubපයකටq, රට මැHෙH i මටග;පා (Matagalpa) සහ ෙබාආෙකා
(Boaco) ද, දnෙx gb€ ෙසලායා (Zelaya) සහ 3ෙය, සැ' Gවා' (Río San Juan) යනාLයට
ද බලපෑ@ ඇ0 කරන ලL. 1981 £f 9 වැ*දා පැ7ෙත,රා පt=HjෙBම FSLN වf' කැÒ
ෙගා7 *කරාžවාව අqහැර ŽෙBය. සැ'l*7ටාට එෙරb පt0ෙර,ධය—වැරLයට “ෙකා'ට÷ා”
යන න5' ෙ;බ; කරන ලද, එන@ gට7තර ෙල,කය I=' “පt0Iwල§යවාC'” යැM
සලකන ලHද—තවq සංIධානාqමක ව'නට පට' ගැv–. උ&ෙP C ‘*කරාžවාv
පtජාත'තoවාC බලකාය' (Fuerza Democrática Nicaragüense -FDN) හැ€යට ෙමෙහ6@
පට' ගqෙq කŸ' ෙසාෙමාසා අධාරකරැව' හැ€යට =€ අය සහ අවƒාජ *දහ7
සට'කා-' යන ෙදෙගා;ල'ම I=' හදන ලද සංIධානය I=*. දnÁ *කරාžවා b
පt0ෙර,ධය දhවන ලHෙH bට} සැ'l*7ටා සංIධානෙය' සහ ඉඩ@ ස¾හකරණය
පt0hෙœප කරන ලද ග@බද වැ=ය' සහ ෙහා'ûරා7 නැqන@ ෙකා7තා Rකා බලා පලා
Žය 7වෙH› ඉ'Lයාvව'ෙ‰ පt0සාධනෙය*. ෙ@ කxඩාය@ එක& § පtජාත'තoවාC
Iwල§ය ඒකාබHධය (Alianza Revolucionaria Democrática -ARDE) *Pමාණය කළහ,
ඇ;ෙෆා'ෙස, ෙරාෙබෙල, එb ෙHශපාලන නායකයා i අතර ඒඩ' පැ7ෙත,රා එb හFදා
නායකයා iෙBය.
නව =I; 6Hධය ෙ4ගෙය' පැ0ර ŽෙBය. වඩාqම පtචxඩ ගැ•@ රෙ8 උ&රැ සහ
දnÁ පැ0වල 1982 සහ 1987 අතර C =Hධ iහ. ෙදපැqත I='ම *'Lත අපරාධ වල
ෙයෙදන ලL. *කරාžවාv අPQදය නැෙගනbර සහ බටbර අතර ගැ•මh බවට හැ3ණ.
”ෙඩ; කැ7ෙතo, නව ෙර මෙB 5ෙතo,පෙHශකෙයh වශෙය' කට6& කෙ{ය. සැ'l*7ටා
හFදාෙ4 සෑම ඒකකයකම U6බාvව' =€ අතර මනාžවා b ඇම0වරැ'ෙ‰ ක¥'=ලය
සඳහා ද U6බාv උපෙHශකය' =€යහ. ඒඩ' පැ7ෙත,රා ආxyෙ4 =€ය C හවානා ෙවත

Žය සංචාරයක C ඔG දැhෙh කෘÍකPමය පාලනය කරග'නා අ'දම ගැන, ආරhෂාව,
අභƒ'තර කට6&, සහ අෙනnq ආxyෙ4 ශාඛා සඳහා උපෙද7 ලබාගැ…ම g–ස
ස@ÙPණ සැ'l*7ටා කැEෙන8•ව කැ7ෙතo,ෙ‰ කාPයාලෙB රc7ව =€න ආකාරයM. €ක
කලh යන&රැ U6බාv හFදා උපෙHශකය'ට නායකqවය ෙදන ලHෙH ජනරා;
ආPන;ෙඩ, ඔෙචාආ I=*. 7වෙH› ඉ'Lයාv ජනගහනෙB පLංÖය මාරැ URම සඳහා
බ;ෙ‰3යාව, නැෙගනbර ජPම*ය, සහ පල7•නෙය' පවා උපෙHශකය' සහාය r'හ.
1984 C රජය I=' එb I“වාස…යqවය යŸ 7ථාgත කරගැ…ෙ@ පtයqනයh
හැ€යට සංIධානාqමක ජනාjප0වරණ හරහා පtජාත'තoවාC යැM gටතට ෙප'වන
FGÁවරh ඉL3පq කෙ{ය. සැ'l*7ටාෙ‰ අරFÁ ෙමානවා iවාදැM ය'න Iෙ“ෂෙය'
පැහැLf කරන කථාවh 1984 මැM මාසෙB C පවqවන ලHෙH FSLN b සාමා කය' නව
ෙදෙනnෙ‰ නායකqව ක¥'=ලෙB එh අෙයh i බයාPෙඩ, ආP= (Bayardo Arce) I=*:
“ෙ@ මැ0වරණ සැ'l*7වාදයට ච'දය පtකාශ කරv g–ස භාIතා කළ 6& යැM අg
I“වාස කරනවා, ම'ද එය පt“නයට ලh කර අjරාජƒවාදය I=' අවන@¹වට පාතo කර
ඇ0 *සා. nමh ¥වq, *කරාžවාෙ4 ජනතාව ඒකාjප0වාදය සහ මාh7වාCෙල*'වාදයට සහෙය,ගය ෙදනවා යැM ෙප'ව'නට එM' අපට ඉඩ ලැEය 6&M…
සමාජවාC පhෂයක, ෙකා56*78 පhෂයක, U¸70යා* පtජාත'තoවාC පhෂයක, සහ
සමාජ පtජාත'තoවාC පhෂයක පැවැqම සහ බGqවවාදය අqහැර දැ5ය 6& යැM Uයා
දැ' අg එකඟ Iය 6&M. ඒ =ය;ල ෙ@ තාh ක; පtෙය,ජනවq iවා, නFq එb කාලය
ඉhම Žb', ඒ *සා අg ඒවා ඉවq කර දැ5ය 6&M.” ආP= එIට අස'න'ට ආරාධනා
කෙ{ (ඔ¥' ෙස,Iය8 පැqෙq *කරාžවාv සමාජවාC පhෂෙB සාමා කය' iහ)
=ය;ල'ම සඳහා එක පhෂයh පමණh gb•§ම සඳහාය.18
සැ'l*7ටා පhෂෙB මැරවරය' (turbas) I=' ඇ0 කරන ලද පtචxඩqවය *සා
මැ0වරණ පtචාරෙය' ෙකා'සPෙව€4 අෙwhෂකයා i ආ&ෙර, කෲ7 (Arturo Cruz) අM'
iෙBය. ඉ0' ඒ *සා ඩැ*ෙය; ඕෙටගා ජයගµහණය ලැìම }rමයh ෙනා§ය. එනFq ඒ
පt0ඵලය *සා රෙ8 පැව0 ෙනාස's' සහ කළබල වතාවරණය අyකර™ම අසාPථක
iෙBය. 1984 C සහ 1985 C ආxyව I=' සැ'l*7ටා Iෙර,Ó පt0ෙර,ධයට එෙරbව
පtධාන පtහාර ගණනාවh සංIධානය කරන ලL. 1985 C සහ 1986 C මනාžවා b හFදා
බල ඇ– I=' ෙකා7තා Rකා මාM@බඩ Lෙ‰ IරැHධ පැqෙq හFදා වලට පහර ෙදන
ලL. LŽ' Lගටම ජනgtය සහාය ලැ¹ණq, ඒඩ' පැ7ෙත,රා I=' 1986 C සටන අqහැර
=ය හFදාව රcෙගන ෙකා7තා Rකා ෙවත ŽෙBය. සැ'l*7ටා කමා'ෙඩ, හFදාව I='
උපාය›fව අØබවා යන ලද පsව 57Uෙට, 7වෙH› ඉ'Lයාvව' 1985 ' පsව රජයට
ඉඳ bෙටක පමණh පt0ෙර,ධයh දැhiහ. ෙකා'ට÷ා හFදා සහ සැ'l*7ටා Iෙර,Ó
පt0ෙර,ධය' පරාජය ලැ¹වද ඔ¥' LŽ' Lගටම සට' කළහ.
ඒÆය }Hගල *දහස සහ ෙHශපාලන *දහස අqb•§ම සාධාරçය කර'නට ෙම'ම
රෙ8 rPවල ආP•ක තqවෙB ෙ¦&ව එය iවා යැM Uය'නට ආxyව I=' ඒ ෙකා'ට÷ා
පtහාර පtෙය,ජනයට ගqහ. රෙ8 අයවැය බජ8 එෙක' =යයට 50 කට ආස'න පtමණයh
ෙව' කර 0¹ෙx හFදා වැය සඳහාය. 1985 මැM 1 වැ*දා බටbර 6ෙර,kය රටව;
ෙබාෙහාමයක සහාය ඇ0ව එhසq ජනපදය I=' පනවන ලද ෙවළඳ ස@බාධකය *සා
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ආP•කය තවq Iනාශ Fඛයට ŽෙBය. 6Hධය *සා රෙ8 පtධාන අපනයන ආදායමh i
ෙක,g ව&යාය' පා• § ŽෙBය. රෙ8 බාbර ණය ෙ4ගෙය' ඉහළට ෙගා7 1989 C =යයට
36,000 ක උHධමනයක Fr'ගත §ම දU'නට ලැ¹–. ඒ අව7ථාෙ4 C රජය I=' සලාක
ක¸මයh හ©'වා r'ෙ'ය. ඒq U3 සහ ම7 දරැÁ bඟයh Lගටම පැව0ණ.
එb IරැHධවාC'ට දÂව@ කර'නට සැ'l*7ටා ආxyව *තර මPදන ෙමෙහ6@
ෙයාදා ගqෙqය. බලයට පැ5– පs ඉතා ඉhම–' එb ෙHශපාලන IරැHධවාC' ඉL3පq
URම සඳහා රජය I=' Iෙ“ෂ උසාI gb•වන ලL. 1979 ෙදසැ@බP 5 වැ*දා Lනය
සbත …0 අංක 185 ' ජා0ක ආරhෂක හFදාෙ4 bට} සාමා කය' සහ =I;
ෙසාෙමාසා ආධාරකරැව' ගැන •'r Cමට Iෙ“ෂ 6Hධාjකරණ *Pමාණය කෙ{ය.
අපරාධ කරන ලද අව7ථාෙ4 පැව0 දxඩ …0 සංගµහයට අvව රcඳ¥@කරැව' I*“චය
¥වq, ඇපෑ; U¸යාවfය යා 6& iෙB ෙ@ අ0ෙPක උසාI හරහාය. ෙ@ ක¸ෙම,පායෙය'
සැ'l*7ටාට සාමානƒ අjකරණ පHධ0ෙය' බාbර i Iෙ“ෂ …0මය ක¸මෙ4දයh
gb•ව'නට ඉඩ පෑLණ. නy වල C ෙබාෙහ, ප€පා€මය අක¸5කතා දU'නට ලැEණ.
සමහර අව7ථාවල C U=r ºවƒáචක සාhÍ ඉL3පq ෙනාකරම අපරාධ ඔw} කරන ලදැM
සැලUණ. *Pෙද,úභාවය ÙPවාv50ෙය' ෙතාරව I*sරැව' කට6& කළහ. දÂව@
•'r iෙB ඒÆය }Hගලෙයnෙ‰ වරදකාRqවය ගැන සාhÍ මත ෙනාව සා¾bක වගÆෙ@
ම0 අvවM.
1982 මාP& 15 වැ*දා Ï'ටාව I=' රට 6Hධයක *යැÿ =€නවා යැM පtකාශ කරන
ලL. එM' 7වාÓන žව'Irf ආයතන වසා දම'නටq, සබඳතා පැවැq§ෙ@ අM0ය
නවqවා දම'නටq, වෘq•ය ස50 *දහස Ìමා කර'නටq ඉඩකඩ පෑLණ. වෘq•ය
ස50 සැ'l*7ටාට හ&රැ i අතර මධƒම ආxyෙ4 ශාඛාව' බවට ඒවා හරව'නට
ගq වෑය@ වලට පt0ෙර,ධය දhවා 0Eණ. ෙමාෙPIයාvව' (Moravians) සහ ෙÕෙහ,වාෙ‰
සාhÍකරැව' ඇ&• ආග5ක කxඩාය@ වලට එෙරbව ද ෙමෙහ6@ පැව0ණ. 1982 £*
මාසෙB C ඇ@ෙන7€ ඉ'ටනැෂන; ඇ7තෙ@'& කෙ{ bට} සෙමාසා ජා0ක ආරhෂා
හFදා භටය' 4,000 කට වැl g3සh සහ හෘද සාhÍයට එෙරb §ම ෙත,රා ෙනාගැ…ම
*සා =රකරැව' i හාර ප'=ය ගණනh Ï'ටාව =රගත කරෙගන =€න බවM. වසරකට
පsව, ෙHශපාලන =රකරැව'ෙ‰ සංඛƒාව 20,000 h දhවා ෙ4ගෙය' වැl Iය. 1982 අග
ෙවHC, එhසq ජා0ක මාvúය අM•'ෙ‰ සංIධානය අවධානය ෙයාF කරන ලHෙH ඊටq
වඩා =q කරදර කරන පtපංචය' ෙදකකටM, එන@ පt0Iwල§යවාC' හැ€යට අq
අඩංžවට ගැෙනන ලද ජනතාව අතර “අ&රැදහ'” i සංඛƒාව සහ “පලා ය'නට තැq
කරHC” 5ය Žය ජන සංඛƒාවM.
IරැHධ කxඩාය@ සමඟ සට' වැCම සඳහා සැ'l*7ටා I=' 1983 අෙwt; මාසෙB
C ‘ජනgtය සෙමාසා Iෙර,Ó 6ද අjකරණ’ (Tribunales Populares Anti-Somocista -TPAs)
gb•වන ලL. ෙකා'ට÷ා කxඩායමකට අM0 i ෙහ, ෙවනq හFදාමය U¸යා සඳහා
සහභාÚ § 0ෙබන ලද ෙහ, ඕනෑම ෙකෙනh ගැන •'rවh Cෙ@ බලය ඒවාට ලැEණ.
කැරfකාර ෙහ, කඩාකwප;කාR ඕනෑම U¸යාවh යv TPA ඉL3යට පFණ§ම iෙBය. TPA
සාමා කය'ෙ‰ නාම ෙය,ජනා කරන ලHෙH ආxyව I=*. ඒ අය ෙබාෙහ, Iට FSLN හා
ස-පව කට6& කරන සංIධාන වf' එන ලL. …0මය gŸෙවq U¸යාqමක කරන ලද
සමහර …•ඥවරැ ඔ¥'ෙ‰ }GÁව පවා ස@ÙPණ ෙනාකරන ලද අයM. ෙබාෙහ, Iට TPA

I=' වරදකාRqවෙB සාhÍයh හැ€යට එb පtභවය ෙනාතකා ඕනෑම අjකරණ-බාහƒ
ඇI=යh බාරගqහ. TPAs අ'0ෙ@ C Isරැවා හැරැෙx 1988 C ය.
1984 C g€සරබද කලාප &ළ අq අඩංžවට ගැ…ෙ@ රcf Ubපයh =Hධ iහ. FSLN
*ෙය, තෙයh i කාෙල,7 vෙ4ෙව7 ෙටෙලා7 (Carlos Nueves Tellos) ෙ@ වැළැh§ම
සඳහා CPඝ කාලයh 07ෙ7 රඳවාගැ…@ URම ෙවvෙව' තPක කෙ{ ඒවා “g€සරබද
කලාප වල පt“න UR@ =ය ගණ*' =Hධ URමට ඇ0 ෛනසPŽක rœකරතා *සා
පනවන ලද අවශƒතාවයh,” UයාM. IරැHධ පhෂ වල සාමා කය'—fබර;, සමාජ
පt ජාත'තo වාC, U¸ 70යා* පt ජාත'තo වාC—සහ වෘq•ය ස50 අයව අq අඩංžවට
ගැvෙx ඔ¥' “හ&ර'ට වා=දායක කට6&වල *යැෙළනවා,” UයාM. ඇපෑ; සඳහා U=r
ක¸මෙ4දයh ෙනා§ය. දැl පtචxඩqවෙය' 6& යැM න@ දැරෑ රහ7 ෙපාf7 හFදාව
ෙච,දනා ඉL3පq ෙනාකර ඕනෑම සැකකරැෙවhව Lන *යමයh නැ0 කාලයh }රා
රඳවාෙගන =´ෙ@ හැUයාෙව' 6& iහ. ඔ¥' srs යැM =තන ඕනෑම රcඳ¥@ ක¸මයh
ෙයාදා ගැ…මටq සහ =රකරැව' ඔ¥'ෙ‰ ප¥ෙ; අය ෙහ, …•ඥය' හා ස@බ'ධ
§ෙම' ඉවq කර තැìමටq බලය ලබා =€යහ. සමහර රcඳ¥@කරැව'ට තම …•ඥය'
හා ස@බ'ධ ෙව'නට U=ෙ7qම ෙනාහැU iහ.
සාl*7ටා I=' ඉතා ඉhම–' කාPයhෂම මPද…ය යා'තoණයh *Pමාණය
කළහ. අභƒ'තර කට6& අමාතƒාංශෙB Iෙ“ෂ බල ඇ– 15,000 ක පාලනය යටෙq රට
තබන ලL. ෙස,L=ෙය' =´ම සහ Iෙ“ෂ ෙමෙහ6@ පැවරැෙx Dirección General de
Seguridad del Estado -DGSE යන Iෙ“ෂ අංශය ෙවතටM. G-2 b U6බාv ඒජ'තරවරැ'
යටෙq }GÁව ලබා 0Q DGSE අභƒ'තර කට6& අමාතƒාංශයට ෙකŸ'ම වාPතා කළහ.
ෙHශපාලන =රකරැව' අq අඩංžවට ගැ…ම සහ පt“න URම බාරව =€ DGSE I='
U6බාv සහ නැෙගනbර ජPම' Iෙ“ෂඥය' ෙව0' අvකරණය කරන ලද “g3=r
වධbංසාව” යැM හැ‹'ෙවන ලHෙH *යැÿ =€යහ. ෙලාමා ඩ €7කාපා (Loma de Tiscapa)
Ž*ක'ද පාFල gb€ මනාžවා ඉ'ටෙකා'€ෙන'ට; ෙහ,ටලය g•පස i ජPම'ෙපාමාෙර7 (German-Pomarés) හFදා සංÆරණෙB i එ; Öwෙට, (El Chiptoe) රcඳ¥@
මධƒ7ථානෙB C ෙබාෙහ, පt“න UR@ =Hධ iහ. ෙහ,ෙ7 ෙරා¼3žෙ47 (José Rodriguez)
සහ Gවානා Äලැ'ෙඩා' (Juana Blandon) යන U¸70යා* සමාජවාC පhෂෙB සාමා කය'
ෙදෙදනා තම'ව එb C පt“න කරv ලැQ බව තහ¥රැ කර0. ඔ¥'ට *'ද අb5 කර
ඔ¥'ෙ‰ ප¥; වලට තPජනය කරන ලL. ආරhෂක හFදාව I=' ඉතාමq *'Lත
ක¸මෙ4ද ෙයාදා ග'නා ලL. රcඳ¥@කරැව'ව එක හතරc7 -ටරයක ම&gට ඉඩකඩh ඇ0
“}ංÖ අය” (chiquitas) යැM හැ‹'ෙවන අ©රැ කාමරයක තබන ලදහ. ඒවාෙB වාl ෙව'නට
ෙනාහැU තර@ Iය; එෙ7ම ස@ÙPණ ෙල=' අ©ෙP පැව0 අතර වා6ව හමා යෑමh ෙහ,
ස…පාරhෂක පහsක@ U=වh ෙනාමැ0 iහ. =රකරැව'ව සමහර අව7ථාවලC එb
ස0යකට වැl කාලයh රඳවා තබන ලL. පt“න UR@ දවෙ7 ෙහ, රා0oෙB ඕනෑම
ෙ4ලාවක පවqවන ලL. සමහර Iෙටක &වhnවh එ;ල කර5' සහ මරණ තPජන මැද
සහ ෙබාරැවට මවා පාන ෙවl තැìෙම' මරණයට පFÁ§@ අහ'නට සැලැ7§ම මධƒෙB
පt“න UR@ =Hධ iහ. සමහර =රකරැව'ට ව&ර සහ ආහාර ෙනාෙදන ලL. දව7
Ubපයh රඳවා තැìෙම' පsව, ශාR3කව ෙහ@බq §ෙම' ඔ¥' අත3' ෙබාෙහ,
ෙදෙනh තම' වැරL යැM දhවන ෙබාරැ පාෙප,Çචාරණ වලට අqස' තැìමට එකඟ iහ.
ඈත g€සර පtෙHශ වල C සාමානƒ හFදාෙ4 කxඩාය@ I=' සැකකරන =I; වැ=ය'ව

අq අඩංžවට ෙගන ඔ¥'ව DGSE ෙවතට බාර කර'නට ෙපර දව7 ගණනාවh 6ද හFදා
කඳ¥රැ &ළ රඳවාෙගන =€යහ.
සමහර DGSE =රෙගව; ඒවාෙB කPකශ තqවය' ගැන අපÆP0මqව =€යහ.
උදාහරණයh හැ€යට ලා7 ෙqහා7 (Las Tejas) b C, අq ෙහ, පා නව'ෙ' නැ0ව
=ටෙගන =´මට =රකරැව'ට බලාqමක iහ. =ය• =රබ'ධනාගාර ඉLකර 0¹ෙx
එකම ආකෘ0යh අvවM: ඉතා nඩා =රn€ &ළ ෙකා'Æ¸8 Eq0 ඇ&ෙ; ඇඳ' හදා
0¹–. Irf බලය ෙහ, ස…පාරhෂක පහsක@ ෙනා§ය. ජෙ'ල ද ෙනා§ය; යකඩ ෙදාරට
උl' වා6ව එ'නට දමා 0¹ණ Žµ; ඇ&ෙල' එන nඩා ආෙල,ක •රැවh පමණU'
=රn€යට ආෙල,කය වැ•–. අPQදකාR අව7ථාවල C =රකරැව'ට මාස ගණනාවh
ෙමවැ* =රn€ වල තැEණ. මාvúය අM•' සංIධාන වf' ෙගන යන වƒාපාරයU'
පsව 1989 C ෙ@ ‘ÖÆටා7’ අාෙල,පනය කරන ලL.
ඇ@ෙන7€ ඉ'ටනැෂන; සංIධානයට අvව DGSE මධƒ7ථාන &ළ C සැබැI'ම 5ය
ŽෙB අ;ප ෙදෙනh පමණU. ඩැ*ෙල, ෙරාසාෙ;7 (Danilo Rosales) සහ සැ ෙලාෙමා '
ෙටෙලIයා (Salomon Tellevia) *ල වශෙය ' 5ය යන ලHෙH “හෘදයා බාධ” වf*. 1985 C
තම'ට &වhnවක g•ප=' පහර ගසා 0Q ෙහ,ෙ7 ඒ'ජ; I;Ö7 €ෙය3ෙන, (José
Angel Vilchis Teijerino) අqI‹න ලද අයහපq තqවය' *සා තම සගෙයh 5ය Žය
ආකාරය r•ෙ4ය. එවැ* අපහරණ U¸යාව' g€සරබද කලාප වල පැව•ම ඇ@ෙන78
ඉ'ටනැෂන; සහ ෙවනq රාජƒ ෙනාවන සංIධාන I=' ෙහළා දැක ඇත. ඔGව තවq
=රකරැව' I7සh සමඟ ෙකාතර@ nඩා =රn€යක රඳවා 0¹ණාද Uයෙතාq ඔ¥නට
=ටෙගන *දාග'න =Hධ iවා යැM මටග;පා gb€ 3ෙය, Äලා'ෙක, =රෙගදර එක
රcඳ¥@කරැවh Uයා =€ෙBය. තවq අෙයnට Lන පහh 07ෙ7 ව&ර හා ආහාර ෙනාCම
*සා ඔGට LIගලවා ග'නට ඔGෙ‰ම Fතoා පානය කර'නට =Hධ Iය. Irf ක@පනය
වැෙදන බැට' ෙපා;ලh භාIතය සාමානƒයh iෙBය.
=රබ'ධනාගාර පHධ0ය U6බාෙ4 පැවෙතන ආකෘ0ය සමඟ ස-ප ෙල=' *මවන
ලHදU. U6බාv ෙපළෙපාq වf' දැhෙවන ප3L, 1981 ෙනාවැ@බP 2 වැ*දා hෂමා …0ය
I=' ඔ¥'ෙ‰ *දහ7 URෙ@ •රණ සඳහා =රකරැව'ෙ‰ හැ=Rම සහ චPයාව ද
සැලU;ලට ගැෙ'. …0ෙB Ìමාව' ඉතා ඉhම–' පැහැLf ¥–. වƒ0ෙPක උසාI වf'
දÂව@ •'r කරන ලද =ය ගණනක =රකරැව'ට *දහස b5 iවq, ඒ දÂව@ •'r
ක¸මවq ෙලසU' පt0සං7කරණය URම U=Iෙටක =Hධ ෙනා§ය.
U=වh පැහැLfව දැhෙව'ෙ' නැ0 ම0යh i “ෙසාෙමා=7ටා අපරාධ” සඳහා
ජනතාව අq අඩංžවට ගැ*ණ. 1989 C “පt0Iwල§ය අපරාධ” සඳහා 1,640 ක ජනතාවh
අq අඩංžවට ගැ*ණ, ඔ¥' සැබැI'ම ෙසාෙමාසාෙ‰ සහgරවෙP සාමා කය' iහ.
ෙසාෙමාසාෙ‰ ආරhෂක හFදාෙව' එන ලද අද ෙකා'ට÷ා හFදාෙ4 =යයට 20 කට වැl
සංඛƒාවh ෙල=' U= Iෙටක iෙB නැත. ඒq ෙසාෙමාසාෙ‰ ආධාරකරැව'ෙ‰ කැරc;ලක
තPජනයh ඇතැM ය'න සැ'l*7ටා I=' තම IරැHධවාC'ව අž; ලා 0ය'නට ෙයාදා
ගq පtධාන තPකයM. ෙ@ ෙ¦&ව මත කාPෙස; ෙමාෙඩෙල, b 600 කට වැl සංඛƒාවh
=රගත කරන ලL. සැ'l*7ටා ෙර මෙB F; කාලය &ළ දU'නට ලැෙබන ලhෂණය
න@ ෙබාරැ සාhÍ ෙගනහැර පෑම සහ IරැHධවාC'ට එෙරbව ෙබාරැ ෙච,දනා මැ§මM.

1987 ෙවHC *කාරාžවාෙ4 =රෙගව; &ළ ෙHශපාලන =රකරැව' 3,700 කට වැl
g3සh =€යහ. 1987 අෙග,7& 19 වැ*දා එ; Öෙපාෙට b රcඳ¥@කරැව' r=@
ගණනකට ඔ¥'ෙ‰ Fරකරැව' I=' පහර r'හ. ඔ¥'ෙ‰ Fරකරැව' I=' Irfය
සbත බැට' ෙපා• භාIතා කළා යැM =රකරැව' වාPතා කළහ. 1989 ෙපබරවා3 මාසෙB
C ඔ¥' FGණ ෙදන කPකශ තqවය' ගැන Iෙර,ධය දැh§ම සඳහා මනාžවා වf'
Uෙල,-ටP I7සh ඈත gb€ කාෙස; ෙමාෙඩෙල, b =රකරැව' 90 ෙදෙනh උපවාසයh
පට' ගqහ. වPජකය' 07 ෙදෙනhව එ; Öෙපාෙට ෙවත මාරැ කරන ලL. එb C දÂව@
හැ€යට ඔ¥' =ය;ල'වම Lන ෙදකh *Pව7තoව =රn€ෙB =€'නට සල7වන ලL.
අෙනnq =රෙගව; &ළ C ද රcඳ¥@කරැව'ව *Pව7තoව, අq වලට මාං! දමා, සහ ව&ර
ෙනාC තබන ලL.
1989 C කාෙස; ෙමාෙඩෙල, b =රකරැව' 630 h =€යහ. ෙවනq ෙකාටසක, bට}
ෙසාෙමාසා ආරhෂකය' 07 අටh ද එb ඔ¥'ෙ‰ =ර දÂව@ ෙගව5' =€යහ.
ෙHශපාලන =රකරැව' රඳවා 0¹ෙx එ7ෙටf, ලා ගµැ'ජා, සහ ගµැනඩා b පtාෙH›ය
=රෙගව; &ළය. අMlයෙලා මය ෙ¦& *සා =රකරැව' සංඛƒාවh, Iෙ“ෂෙය'ම
කාෙස; ෙමාෙඩෙල, b =රගත කරන ලද අය, ඔ¥'ට පවරන ලද වැඩ URම පt0hෙœප
කළහ; ඔ¥'ට පtචxඩ පŸගැ…@ අqI‹'නට =Hධ iහ. ඇ@ෙන7€ ඉ'ටනැෂන; I='
ද Iෙර,ධතා සහ උපවාස වලට පsව =රකරැව'ට කෲර ෙලස සලක'ෙ' යැM වාPතා
කරන ලL.
ශ¿මය හරහා පt0අධƒාපනය ලබන වැඩ සටහනකට සමහර =රකරැව' sr7ස' iහ.
=රගත§ෙ@ වPÚකරණ පහh Iය. ආරhෂක ෙ¦& *සා වැඩට vsrs යැM පtකාශ කරන
ලද අයව දැl ආරhÍත කඳ¥රක රඳවන ලL. ඔ¥' තම ප¥; සෑම Lන හතŸ7 පහකටම
වතාවh පමණh දUන ලද අතර ඔ¥'ෙ‰ =රn€ වf' එŸයට යෑමට අවසර ලැ¹ෙ'
ස0යකට පැය හයh පමණU. පt0හැඩගැ7§ෙ@ වැඩ සටහන සඳහා එක& කරන
=රකරැව'ට ෙ4තන ෙගවන වැඩ URම සඳහා අවසර ලැEණ. මාසයකට වරh එක
සංවාස අභƒාගමනයh සඳහා සහ සෑම ස0 ෙදකකට වරh තවq ස-ප ඥා0ෙයhෙ‰
අභƒාගමනයh සඳහා අවසර ලැEණ. ශ¿ම වැඩ සටහෙ' ඉ;™@ ප3ÙPණ කරන ලද
ජනතාවට “අPධ-Iවෘත” ෙර මයh පව0න තවq ශ¿ම ෙගාIෙපාළh ෙවත මාරැ §ම
ඉ;ලා =´ෙ@ අM0ය 0¹Á අතර එතැ*' ඔ¥නට Iවෘත ෙර මයකට අවසානෙB C මාරැ
Iය හැUයාව පැව0ණ.
=I; 6HධෙB ෙදපැqතම I=' කළ පtහාර සහ පt0පtහාර *සා අb5 i ãIත
ගණනය URම rœකර ¥වq සට' Iෙ“ෂෙය'ම පtචxඩ i g€සරබද කලාප වල =ය
ගණ*' IරැHධවාC' ඝාතනය i බවට U=r සැකයh නැත. 6ද හFදා සට' ඒකක සහ
අභƒ'තර කට6& අමාතƒාංශෙB Iෙ“ෂ හFදා I=' ස¾ල ඝාතන ෙගන Žය බව ෙප…
යM. ඒවාට වගUව 6& iෙB ඇම0වරයා i ෙත,මා7 ෙබ,PÕ ය. ෙ@වා U6බාv 5*8
Iෙ“ෂ හFදා අvකරණෙය' 6& i *කරාžවාv හFදා iහ.
මරණයට පq iව' ගැන *“Öත දqත නැ0 ¥වq ෙසලායා (Zelaya) පtෙH ශෙB
ග@වැ=ය' ෙවl තබා මරණයට පFÁවන ලද යැM වාPතා ෙවM. මළ=රැරැ ෙබාෙහ, Iට
අංග ෙîදනය කර 0¹Á අතර g35'ෙ‰ =රැරැ ෙබල·න තqවය' වf' 6& iහ.
ස¾ල ඝාතනය i ග@බද වැ=ය' සැකයට පාතo iෙB ෙකා'ට÷ා වƒාපාරයට අM0 නැqන@

එb ආධාරකරැව' හැ€යටM. සැකකරැව'ෙ‰ *වාස Iනාශ කරන ලද අතර LI ගලවා
ග'නට සමq iව'ව බලාqකාරෙය' gටමං කරන ලL. ෙ@ U¸ යා ෙගන ŽෙB
සාමානƒ හFදාෙ4 බල ඇ– I=*. ආxyෙ4 අරFණ iෙB එb පt0පq0 Ðෂණය මÅ'
7ථාgත URම සහ ඒ Ðෂණය මÅ' හ&ර'ට එb කඳ¥රැ හදා ගැ…මට ෙනාහැU වන
ෙ7 කට6& URමM. පt0ෙර,ධ සට'කා-' අ;ලා ගැ…මට ෙනාහැU §ම *සා 6ද හFදාව
I=' ඔ¥'ෙ‰ ඥා•' ෙව0' පŸගqහ. 1989 ෙපබරවා3 මාසෙB C Iෙ“ෂෙය'ම
මටග;පා සහ
ෙනාෙ8ගා (Jinotega) පtා'ත වල C r=@ ගණනක අjකරණ-බාහƒ
මරණයට පFÁ§@ =Hධ § ඇතැM ඇ@ෙන7€ ඉ'ටනැෂන; I=' වාPතා කරන ලL.
අංග ෙîදනය කරන ලද I'Lතය'ෙ‰ මළ =රැරැ ඔ¥'ෙ‰ ප¥;වල අය I=' ඔ¥'ෙ‰
*වාස අසල C ෙසායා ග'නා ලL. 6Hධය පැව0 F• කාලෙB C DGSE වf' ෙයාදවන ලද
කxඩාය@ I=' “අ&රැදහ'§@” ෙගන යන ලද බවට වාPතා ගණනාවh පැව0ණ. තව
rරටq, අභƒ'තර කට6& ඇම0වරයා මනාžවා b ෙHශපාලන =රකරැව'ට ෙවl
තැìමට පsබවට iෙB ඉතා කලා&රU*. 6HධෙB සම7ත 5*7 වැය 45,000 q 50,000
q අතර ජනතාවh ෙවන අතර එM' බGතරය =I; වැ=ය' ෙව0. අy වශෙය'
400,000 ක *කරාžවාvව' ෙකා7තා Rකා, ෙහා'ûරා7, නැqන@ එhසq ජනපදය,
Iෙ“ෂෙය'ම මයා5 සහ කැfෙෆ,P*යා ෙවත පලා Žයහ.
1987 අෙග,7&ෙ4 C žවාතමාලාෙ4 එ7Uf}ලා7 (Esquipulas) නගරෙB C අqස'
කරන ලද ŽIs@ වf' සාම U¸යාවfය නැවත Lයq කරන ලL. 1987 සැwතැ@බP මාසෙB
C IරැHධ පhෂෙB La prensa Lනපතා පතoයට යŸ පළURමට අවසර ලැEණ. ඔhෙත,බP 7
වැ*දා ඒකපාPශIක සට' Iරාමයh ෙසෙග,Iයා, ෙනාෙ8ගා, සහ ෙසලායා යන පtා'ත
සඳහා අqස' කරන ලL. ෙHශපාලන =රකරැව' 2,000 කට වැl සංඛƒාවh *දහ7 කරන
ලL. ඒq 1990 ෙපබරවා3 මාසය ෙතh තවq 1,200 h =රගතව =€යහ. 1988 මාP&
මාසෙB C ආxyව සහ IරැHධ පhෂය අතර ඍÏ සාකÇඡා හටගqෙq ෙකා7තා Rකා b
සෙප,ආ (Sapoa) නගරෙBය. 1989 £* මාසෙB C ජනාjප0වරණයට මාස අටකට ෙපර
සැ'l*7ටා Iෙර,Ó ග3;ලා භටය' 12,000 ' බGතරයh ෙහා'yරා7 b ඔ¥'ෙ‰
කඳ¥රැ ෙවත ආපs Žයහ.
ඔ¥'ෙ‰ අMlයෙලා ය බලාqකාරෙය' 7ථාgත URමට ෙනාහැU §මq, අභƒ'තර
සහ IෙH›ය යන හFදා ෙදපැqෙත'ම පtහාරයට ලh §මq, ෙපර කල නැෙගනbර-කලාප
අvගµාහකය' ෙග' ආධාර ෙනාලැìමq, එෙ7ම අභƒ'තර රxy *සා rPවල §මq *සා
සැ'l*7ටා I=' රට නැවතq ච'ද වලට ෙගන යන ලL. 1990 ෙපබරවා3 25 වැ*දා
පtජාත'තoවාC පhෂෙB වෙයාෙලටා චෙමාෙර, ජනාjප0*ය හැ€යට ෙත,රා පq කරන ලL.
ඇය =යයට 54.7 ක ච'ද Lනා 0Eණ. *දහස ලැì වසර 160 U' පsව පtථම වතාවට
ෙHශපාලන බලය සාමකා-ව මාරැ §මh රෙ8 =Hධ iෙBය. 7•ර කා™න 6Hධය ෙවvවට
සාමය සඳහා ආශාව ජයගµහණය කරන ලද ෙලසU' ෙප… ŽෙBය. ෙ¦&ව nමh ¥වq—
සමහර Iට ඔ¥' අවසානෙB C පtජාත'තoවාදෙB අවශƒතාවය හ©නාගqතා Iය හැUM
නැqන@ ඔ¥'ට ලැ¹Á ආධාර bඟ § යHC ඔ¥' සරලවම *සැකෙය'ම =Hධ ව'නට
bස නැFවා Iය හැUM—ෙවනq තැ'වල ෙකා56*78වාC' I=' බලෙB එ;™ ඉ'නට
ෙයාදාගq ÐෂණෙB අ'තවාදයට ŽෙB නැත. එනFq ඔ¥'ෙ‰ දැhම 7ථාgත කර'නට
ඔ¥' ගq වෑයෙ@ C සහ රට FGණ ෙදන ෙHශපාලන යථාPථය' ෙනාසලකා හ35'
ඔ¥'ෙ‰ පt0පq0 ෙයාදා ග'නට ගq වෑයෙ@ C, ඔ¥' සැබෑ Iwලවයh ෙනාමඟ යැ§ය,

ෙදවැ* =I; 6Hධයh ෙපාළඹවන ලL. එM' *කරාžවා ෙවත පtජාත'තoවාදය gIÌම
පtමාද URමq මහq ãIත සංඛƒාවh අb5 URමq =r කෙ{ය.

ෙපරෑ: ෙස)ෙඩෙරO PQෙනOෙසOෙR S>ඝ ෙ% වැUෙරන පා ගමන
ෙපරෑ රෙ8 ජනාjප0වරණෙB Lනය i 1980 මැM 17 වැ*දා එරට ඉ0හාසෙB පtථම
වරට ෙස'ෙඩ,ෙර, ’5ෙන,ෙස, (Sendero Luminoso) ෙනාෙහාq “Cw0මq මාPගය” න5'
තම' හ©'වාගq මාඕවාC ග3;ලා කxඩායමh I=' කරන ලද අIගq සට' දU'නට
ලැEණ.“ජනතාවෙ‰ 6Hධය” ආර@භ i බව Uය'නට තරැණ සට'කා-' I=' !7Ö
(Chuschi) b මැ0වරණ මධƒ7ථාන අ;ලා ෙගන ඒවාට Ž* තැQහ. ඒq U=ෙවh එය
එතර@ ගණකට ෙනාගqහ. ස0 Ubපයකට පsව, ™මා අගනරගෙB Irf පහ' කÁ
වf' “ඩ'‰ hÍෙය,g'‰” නම සඳහ' }වරැ එ;ලන ලද මරා දැ¾ sනඛය' එ;ලා
0Eණ. ඒ මාඕෙ‰ සං7කෘ0ක Iwලවය පාවා r' පt0සං7කරණවාC äන නායකයාට ෙදා7
පවර'නටM. එවැ* ෙඝ,ර gŸෙවq =r කෙ{ ක¥ද?
1970 ගණ' අග C ෙපරෑ රෙ8 පැව0ෙB මහq Iය¥; කාලයU. 1977-1979 දhවා
මහා වැඩ වPජන හයh පැව0ණ. ඒවා =ය;ලට කŸ' පtධාන පtා'ත නගර i අෙරÆපා
(Arequipa), අාශාnෙච, (Ayacucho), n7ෙකා (Cuzco), Gවා'කාෙය, (Huancayo), සහ
}ක;පා (Pucallpa) යනාLෙB Iශාල උHෙඝ,ෂණ වƒා පාර පැවqI ණ. ඒවා සමÅ'
වPජකය'ෙ‰ උHයාචනය' අvව හැඩ ගැsÁ “ආරhෂක ෙපරFÁ” පට' ගැ*ණ. ෙමම
ෙපරFÁ ෙස'ෙඩ,ෙර, ’5ෙන,ෙස, ෙ‰ පtධාන ආධාරකය iහ. ෙක!චා (Quechua) භාෂාෙ4
එන අාශාnෙච, යන වචනෙB ෙqරැම “අභාවයට පq i 7ථානය” ය'නM. එb C
¶5ෙය' =යයට 5 කට අy පtමාණයh වගා කළ හැU iෙBය, සාමානƒ වාPÍක ඒක
}Hගල ආදායම ඇෙම3ක' ෙඩාලP 100 කට වඩා අy iෙBය, ආ6ෂ අෙwhෂාව වයස 45
h පමණh Iය. රෙ8 සාමානƒ ළදරැ මPතƒතාවය =යයට 11 h ෙවHC ෙ@ පළාෙq එය
=යයට 20 h Iය. ෙස'ෙඩ,ෙර, ’5ෙනාෙස, Ff'ම Ebෙව'ෙ', සමාජමය පt“න වf'
ෙපෙළන ලද ෙ@ පtෙHශෙBය.
1959 C පට' ළමා ෛවදƒෙ4දය, වƒවහා3ක මානව Iදƒාව, සහ g€සරබද ඉං ෙ'රැ
Iදƒාව යනාCය ගැන Iෙ“ෂෙය' අවධානයh ෙයාF කරන U¸ යා›f I“වIදƒාල
ෙh'ºයh ආශාnෙච, b පැව0ණ. Iwල§ය ªෂƒ ෙපරFණh එb C ෙගාඩනැó
I“වIදƒාලෙB වැදගq ¶5කාවh ග'නා ලL. සතƒලÄjක ෙකා56*8වාC', ෙÇ žෙ4රා
ආධාරකරැව', සහ මාඕවාC' යන =ය;ල'ම Ff' එb පාලනය අ;ලා ගැ…මට මාන
බැùහ. එනFq, 1960 ගණ' Fල C දPශනය ඉගැ'i žරැවරෙයn i අEමෙය; ž7මා'
(Abimaël Guzmán) න@ තරැණ මාඕවාLෙයh ෙ@ ªෂƒ ෙපරFෙx පtධාන ¶5කාවh
අ;ලා ගqෙqය.
1934 ෙදසැ@බP 6 වැ*දා ™මා b උපත ලද ž7මා' Ff' වැl කතාබහh
ෙනාරකන ලද තරැණෙයh i අතර අ0දhෂ =sෙවh iෙBය. ž7මා' 1958 C
ෙකා56*78 පhෂයට බැ©–. ªෂƒ සමෙB C වඩවා ගq ඔGෙ‰ වා‰ ෙකෟෂලƒ ද7ක@
හරහා එb C ඔG ඉතා ඉhම–' සැලU;ලට පාතo iෙBය. äන-ෙස,Iය8 ෙබCමq සමඟ,

ෙපරෑ රෙ8 ෙකා56*78 පhෂය ද ෙබC යHC, ‘ර& ෙකාlය’ (Bandera Roja) න@
ෙකා56*78 කxඩායම *Pමාණයට 1965 C ž7මා' සහාය r'ෙ'ය. ž7මා' äනයට
Žයා යැM ද මතයh පව•.19 කැරf ෙක,ලා හල වැl§මq සමඟ 1966 C ආxy ව I='
I“වIදƒාල වසා දමන ලL. ‘ආශාnෙච, b ජනගහනෙB ආරhෂකාව සඳහා ෙපරFණ’
ž7මා' නායකqවෙය', මාඕවාC ‘ර& ෙකාlය’ I=' ෙ@ අව7ථාෙ4 C gb•වන ලL.
ඔ¥' ඊ ළඟ වසෙP C ඔ¥'ෙ‰ අIගq අරගලය පට' ගqහ. 1969 £* මාසෙB C
ආශාnෙච, පtා'තෙB උ&ෙP C ඔhටාIෙය, කෙබෙPරා ෙර,චා (Octavio Cabrera Rocha)
න@ සහායක පtා'ත *ලධා3ෙයhව පැහැර ෙගන ය'නට ž7මා' සහාය Iය. රෙ8
ආරhෂාවට පtහාරයh එ;ල කළා යැM ඔGව 1970 C =රගත කරන ලද නFq මාස
Ubපයක C ෙ¦ *දහ7 iෙBය. ‘ර& ෙකාlය’ සංIධානය 1971 වසෙP C පවqවන
හතරවැ* ස@ම'තoණෙB C තවq Iරසකයh හට ග0. එb C ර& ෙකාlෙය' අM'ෙවන
අය I=' තවq ෙකා56*78 කxඩායමh ‘Cw0මq මාPගය’ (Sendero Luminoso) න5'
gb•වා ගqහ. එයට නම වැෙට'ෙ' “Iwලවයට මඟ ෙප'වන Cw0මq මාPගය
මාh7වාC-ෙල*'වාදය Iවෘත කරM,”20 යන ෙහ,ෙස කාෙල,7 ම3යාෙ8Ž (José Carlos
Mariatégui) Uයන ලද පtකාශය =bකර5*. මාh7, ෙල*', සහ මාඕ අvව ය5'
“මාh7වාදෙB හතරවැ* අ=පත” යැM හැ‹'ෙව5' ž7මා' ෙ@ සට'කා-' අතර
§රෙයh බවට පqIය. නවකතාකරැ මා3ෙය, වPගා7 ෙල,සා (Mario Vargas Llosa),
ž7මා'ෙ‰ Iwල§ය වƒාපෘ0ය ෙමෙ7 I“ෙ;ෂණය කෙ{ය: “ම3යාෙ8Ž 1920 ගණ' වල
C I7තර කරන ෙපරෑ රට ඔG දUන ILයට ¾fක වශෙය' මාඕ I=' දUන ලද äනෙB
සතƒය තqවය සමඟ අනනƒ ෙල='ම සමාන iවU—‘නගර වලට පහර ෙදන, ගෙ@
පදන5' 6& ජනතාවෙ‰ 6Hධයh: එන@ äන Iwලවය හා අනනƒ i ක¸මෙ4දයU'
*දහ7 කරග'න }•ව' ෙවන ‘අPධ වැඩවස@, අPධ යටqI ත සමාජයh’…ඔG
අvගමනය කරනවා යැM Uයන ක¸මය රැ=යාෙ4 7ටාf'ෙ‰ ක¸මයM, හතෙP ක;fෙB
äන IwලවයM, කා@ෙබ,ජෙB ෙපා; ෙපා8ෙ‰ ෙර මයM.”21
1972 =ට 1979 දhවා කාලය &ළ C ªෂƒ සංIධාන වල පාලන බලය අ;ලා ගැ*මට
සමq§ෙම' පමණh ‘Cw0මq මාPගය’ සෑ·මට පq iහ. ™මා නගරෙB සැ' මා€' ඩ
ෙටාෙP7 (San Martín de Torres) තාhෂ–ක I“ව IදƒාලෙB =s'ෙ‰ සහාය ඔ¥නට
ලැEණ. එෙ7ම ඔ¥' පtාථ5ක žරැවරැ'ෙ‰ වෘq•ය ස50යට ද 3ංගා ගqහ. ‘Cw0මq
මාPගෙB’ ෙබාෙහ, ගµා-ය ග3;ලා කxඩාය@ ෙමෙහයවන ලHෙH žරැවරැ' I=*. 1977
අග C ž7මා' සැඟ§ =€ෙBය. එb C අIගq සටනh සැලs@ කර'නට පට' ග0.
1980 මාP& 17 වැ*දා පhෂ සාමා කය' එම වෑයම *ල වශෙය' අපරාvමත කරන ලL.
‘Cw0මq මාPගෙB’ සට' කxඩාය@ වලට කාෙල,7 ෙමÌÇ (Carlos Mezzich) ෙ‰
ෙට÷ා87UවාC' ද, }කාලාhටා (Pukallacta) කxඩායෙ@ මාඕ Iම0කය' ද එක& iහ.
අIගq අරගලෙB පැය උදා§ 0Eණ. ඉ' පsව එන !œÖ ෙමෙහ6ම iෙB ෙබ*‰ෙන,
ෙමCනා (Benigno Medina) න@ ඉඩ@ b5යාව 1980 ෙදසැ@බP 23 වැ*දා ඝාතනය URමM.
ෙමය ඔ¥' ෙගෙනන පtථම “ජනgtය 6h0ය” පසඳ™මM. ෙ@ F; කාලෙB C ‘Cw0මq
Cf. Mario Vargas Llosa, “Bréviare d’un massacre,” Esprit, October 1983: “Unlike the case of other leaders of the Sendero Luminoso,
we don’t know whether he ever visited China, or whether in fact he has ever left Peru.”
19

José Carlos Mariatégui (1895-1930) was the author of the famous Seven Essays on the Reality of Peru. His politics were halfway
between Marxism and populism, allowing both the Communists and the Aprists to claim him as their predecessor.
20

21

Vargas Llosa, “Bréviare d’un massacre.”

මාPගෙB’ =€න ලHෙH 200-300 ක g3සh ¥වq, ඔ¥' හ*කට සහ ක¸මාvöලව මැද
පං0ෙB සහ ඉහළ පං0ෙB }රවැ=ය'වq, රෙ8 ආරhෂක හFදාෙ4 සාමා කය'වq
ඝාතනය කර දැ-ම පට' ගqහ.
1981 වසෙP C, ෙටාෙටා7 (Totos), සැ' ෙහ,ෙ7 ඩ ෙසෙස (San José de Secce), සහ
U'සා (Quinca) යන ෙපාf7 මධƒ7ථාන වලට පහර ෙදන ලL. 1982 අෙග,7& මාසෙB C
‘Cw0මq මාPගය’ I=' IෙයකාGවාම' (Viecahuaman) b ෙපාf7 ¾ල7ථානයට කඩා
පැන, (*PÐත ෙනාෙහාq §ෙර,ධාර යැM කැෙව!වා වචනෙය' අPථ දැhෙවන) ='Ö7
(sinchis) ෙහවq ග3;ලා Iෙර,Ó ෙපාf7 *ලධාR' හය ෙදෙනh ඝාතනය කළහ. තවq 15
ෙදෙනh එhෙක, පැන Žයහ නැqන@ ඔ¥'ව =රකරැව' හැ€යට අ;ලා ගqහ. ’Cw0මq
මාPගය’ ග3;ලා කxඩායමට රෙට' gට0' U=r සහායh ෙනා0Q බැI', ඔ¥'
ෙපාf7 7ථාන වf' අI ෙතාග සහ පත; වf' }}රන ºවƒ අ;ලා ගqහ. පත;කරැව'
Iෙර,ධය දැh¥වෙහාq ඔ¥'ට පහර ෙද'නටq ඔ¥' පsබට ෙනාiහ. Iෙර,ධය
දhව'නට ඩMනමM8 කරලh ගැÌම ෙහවq maraka න5' හැ‹'ෙවන ඔ¥'ෙ‰
සා@පtදාMක පt0ෙර,ධ U¸යාව ෙස'ෙඩ,ෙර,ෙ‰ gtයතම අIය බවට පqIය. ෙ@ පtහාර
හැෙර'නට ග3;ලා I=' මහජන ෙගාඩනැÅf ගණනාවකට පහර C, Irf රcහැ' n•Á
සහ පාල@ }}රැවා කඩා Eඳ දම'නට 6Gs• iහ.22 ආශාnෙච, b ශh0මq පදනමh
ෙගාඩනඟා ගq ග3;ලා කමා'ෙඩ, I=' 1982 මාP& මාසෙB නගරය ආක¸මණය කළහ.
ඔ¥' ෙHශපාලන =රකරැව' 297 h සහ සාමානƒ අපරාධකරැව' *දහ7 කරන ලL.
පtහාරය ඉතා sපRhෂාකාR අ'ද5' සැලs@ කර 0Eණ. නගරයට 3ංගා ගැ…ම, එකවර
IIධ ෙපාf7 ඉලhක ගණනාවකට පහර Cම යනාLෙය' ෙහŸදර4 iෙB CPඝ සහ =6@
ෙල=' ෙපරŸයට }GÁ § 0ෙබන ලද ආකාරයM.
රට }රා ‘ජනතාවෙ‰ සා¾bක වාස7ථාන’ පHධ0යh gb•§ම සඳහා ෙස'ෙඩෙර,
’5ෙන,ෙස, I=' රජෙB =ය• ය€තල පහsක@ Iනාශය ආර@භ කළහ. 1982
අ ෙග, 7& ෙ4 C ෙස 'ෙඩ ෙර, ක මා 'ෙඩ, ක xඩා ය ම h අ ;ප හා කා (Allpahaca) b
‘කෘÍකාP5ක පPෙBෂණ සහ අqහදා බැ™@ මධƒ7ථානය’ Iනාශ කර දැ¾හ. එb i
සqවය' මරා දමා ය'තo වලට Ž* තැQහ. තවq වසරකට පsව කැෙමfෙ¼ (Camelidae)
b තාhෂ–ක පPෙBෂණ ඉ'7€€68 එb =€ ලාමා, žවානාෙක, (guanacos), සහ
ඇ;පාකා (alpacas) සමÅ' Ž*බq iහ. ධනවාC ˜ෂණෙB වාහකය' යැM සැලෙකන ලද
ඉං ෙ'රැව' සහ තාhෂණෙ4C' ද ස¾ල ඝාතනය කරන ලL. වƒාපෘ0ෙB පtධා*යා i
€ෙන, ඇල'සායා (Tino Alansaya) මරා දමන ලද අතර ඔGෙ‰ මළ=රැරට ඩMනමM8
දමන ලL. ෙ@ U¸යාව සාධාරçය කර5' ෙස'ෙඩ37ටාවාC' Uයා =€ෙB ඔG “වැඩවස@
ක¸මෙB සහ රාජƒ *ලධා3වාදෙB ඒජ'තවරෙයh” UයාM. ඊ ළඟ වසර අට &ළ C
g€සරබද පtෙHශය' b C ඉං ෙ'රැව' හැට ෙදෙනh මරා දැF–. රාජƒ ෙනාවන සංIධාන
වල =€න ලHද¥' මරා දැ-ෙම' වැළnෙx ද නැත: 1988 C ජාතƒ'තර සංවPධනය
සඳහා i U.S. ආයතනෙB ෙ7වය කළ ඇෙම 3ක' }රවැ=යh i ෙකා'7ට'€' ෙගµග3
(Constantin Gregory) ව ෙස'ෙඩෙර, I=' මරා දමන ලL; එම වසෙP ම ෙදසැ @බP 4
වැ*දා පtංශ ආධාර සපයන ෙ7වකය' ෙදෙදෙනn මරා දැ5ණ.
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1982 අෙග,7&ෙ4 C සැ'ෙඩෙර, I=' එවැ* U¸යාව' 2,900 h =r කරන ලදැM Uයා =€යහ.

ෙපරෑ රෙ8 ජනගහනය 5fයන 19 h පමණ 0E සමයක C, “IwලවෙB ජයගµහණය
සඳහා 5fයනක ãIත වැය ෙවv ඇතැM,” Uයා ž7මා' I=' අනාවැU පළ කෙ{ය. ඒ
=Hධා'තය අvගමනය කර5', ෙස'ෙඩෙර, ’5ෙනාෙසා I=' ඔ¥' Hෙ4ෂ කළ
ෙHශපාලනමය සහ සමාජමය ක¸මෙB =ය• සංෙhත &ර' කර දම'නට පට' ගqහ.
1982 ජනවා3 මාසෙB C ඔ¥' žරැවරැ' ෙදෙදෙනnට ෙවl තබා මරා දැFෙ4 ඔ¥'ෙ‰
=s' ඉL3gට C ම ය. ඊට මාස Ubපයකට පsව, “ෙº,·'” හැට හq ෙදෙනnව
පt=HjෙB මරා දමන ලHෙH ම&g€' සතƒ බවU' 6& ෙ7 ෙපෙනන “ජනතාවෙ‰ •'rව”
යන පදනම අvවM. F; Lන වල C, ෙ@ ඉඩ@ b5ය' Ubපයh සහ රාජƒ *ලධාR'
ඝාතනය §ම ගැන ග@බද වැ=ය' එතර@ සැලU;ලh දැhiෙB නැත. බr ඉහළ ෙගා7
0ìම සහ ණය ම8ට@ අ0ශෙය' ඉහළ ෙගා7 0ìම එයට එක අෙතU' ෙ¦&වh Iය.
එනFq ෙවෙළ'ඳ' සහ මැද පං0ය ඉලhක §ම *සා, දරාගත හැU ම8ට@ වf'
ලබාගත හැU ණය පහsක@, රcUයා සහ IIධාකාර සහනාධාර යනාC වශෙය' ග@බද
වැ=ය'ට අවශƒ i ¾fක සහන Ubපයh අb5 Iය. ෙමෙහ6ෙ@ “Iwල§ය gI&රැ” බව
රcක ගැ…ම සඳහා ෙම'ම ෙස'ෙඩෙර, බලය තහ¥රැ කරගැ…ම සඳහාq, ග3;ලා I='
ක©කරෙB වාසය කළ හරh ෙහාරැ (abigeos) කxඩායමකට ද පහර r'හ. අවලයාවට
එෙරbව ගq ඒ ෙමෙහ6ම ත*කරම උපායමාPගයh Iය, ම'ද 1983 වසෙP =ට
ෙස'ෙඩෙර, I=' Gවාvෙකා (Huánuco) b මqºවƒ ෙහාෙර' පtවාහනය කරන අය සමඟ
සහාෙය' කට6& කර5' =€ බැI*.
ජනවාPŽක අPQද වf' Iනාශයට පq i පtෙHශ වල C සැ'l*7ටා I=' ™මා b
මධƒම ආxyවට එෙරb Hෙ4ෂය කළත'නට හැU සෑම ෙදයhම කළහ. ™මා යv
ය;පැන Žය යටqI ත නට¹නh යැM “ජනාjප0 ෙගා'සාෙල,” (අEමාෙය; ž7මා'ෙ‰
සට'කා- නාමය) ෙ‰ වද' Uයැ¥–. 7වෙH› ඉ'Lයාvව' ආරhෂා කරනවා යැM
ෙස'ෙඩාෙරා I=' පtකාශ කරන ලHෙH ෙපා; ෙපා8 I=' අ'කP රජ ස@පtදාය 6ගෙB i
ඛමP gI&රැ බව යŸ ලබාගැ…මට වෑය@ කරනවා Uයන ලද ආකාරෙය'මM. එb ඵල
Iපාකයh හැ€යට Ff' ග3;ලා ෙවතට 7වෙH› ඉ'Lයාv ෙග,0o ක කxඩාය@
Ubපයකෙ‰ සහාය ලැEණ. ෙකෙ7 ¥වq, වැlක; ය'නට ෙපර, ෙස'ෙඩෙර, ෙගන Žය
IÖතo පtචxඩqවය සහ බලෙය' න@වා ගැ…ෙ@ උපායමාPගය' වf' 7වෙH› ඉ'Lයාv
නායකය' =ය;ල'ම පාෙ¦ එ'න එ'නම තව තවq අතෘw0මq බවට පqව =€යහ.
1989 C ඉහළ ඇමෙස,*යාෙ4, අශා*'කා7 (Ashaninkas) ෙග,0o ක ය'ට එhෙක,
ෙස'ෙඩෙර, ෙවතට බැÔම නැqන@ පŸගැ…@ වලට FGණ Cමට =Hධ §ම බලාqමක
කරන ලL. 6ද හFදාෙ4 ආරhෂාව යටෙq 0යාග'නට ෙපර එම ෙග,0oකය' 25,000 කට
ආස'න සංඛƒාවh කැළෑෙ4 ãවq iහ.
1980 අග ගණ' ෙවHC, ආශාnෙච, පtෙHශය F•ම*'ම ෙස'ෙඩෙර, ’5ෙනාෙස,
පාලනය යටතට පqව 0Eණ. ඔ¥' පtා'තෙB නව සමාජය ක¸මයh gb•ව'නට වෑය@
කළහ. ග–කාව'ෙ‰ bස Fy ගාන ලL. Iවාද@ E‹න ලද සහ ෙව3ම0' i සැ5ය'ට
කස පහර ෙදන ලL. ය@U= ෙහ, ආකාරයU' පt0ෙර,ධයh දhවන ලHෙදh iෙB න@
ඔGෙ‰ bස 5€ය සහ දෑකැqත ෙප'v@ කරන ෙ7 Fyගාන ලL. “ෙසෟඛƒයට අbතකර”
යැM I*“චය කරන ලද ඕනෑම උqසවයh තහන@ Iය. පtජාව පාලනය iෙB “ෙHශපාලන
ෙකා57සාPවරැ” ප7 ෙදෙනh බැŽ' =ට ෙමෙහයවන ලද “ජනතා ක5•” වf*. එය
ෙස'ෙඩෙර, b ෙHශපාලන සහ හFදාමය සංIධානෙB gර-ඩාකාර වëහෙBම ෙද,ංකාරයh

iෙBය. ක5• nඩා ආඩය' වලට සංIධානය කර ඒවා I=' පළාෙq පtධාන “n•න”
ෙවත වාPතා කර0. ෙ@ n•Á (column) යැM හ©'ව න ලද සංIධානෙB සාමානƒෙය'
හතh සහ එෙකාළහh අතර සාමා යh සංඛƒාවh =€0. ෙHශපාලන ෙකා57සාPවරැ'ට
ස@බ'ධ § =€ සහායකය'ෙ‰ කPතවƒය iෙB g€සරබද සංIධාන පtවPධනය URම
සහ *œපාදනයM. එෙ7ම “*දහ7 කරගq කලාප” වල සා¾bක වැඩ බාරව =´මM.
අUංකරතාවය ෙහ, සහෙය,ගය Cම පt0hෙœප URමට වහාම මරණෙය' දÂව@ ලැEණ.
rœකර ග@මාන gb€ කලාප 7වයංෙප,Íතව සහ Gදකලා කර තැìම සැ'ෙඩෙර, හට
අවශƒ i *සා, ග3;ලා කxඩාය@ I=' පාල@ }}රැවා හ3න ලL. ඒ පt0පq0යට
ග@බද වැ=ය' අතර දැl Iෙර,ධයh ඇ0 කරන ලL. ජනගහනෙB පාලනය සඳහා
ෙස'ෙඩෙර, I=' *තරම දරැව' බලාqකාරෙය' බඳවා ග'නා ලL.
ආxyෙ4 F; පt0චාරය iෙB Iෙ“ෂ කමා'ෙඩ, කxඩාය@ (sinchis) සහ මR'
භටය' ඒ තo7තවාදයට gŸ&රh හැ€යට යැ§මM. ඒq ඒ වෑයම එතර@ සාPථක ෙනා§ය.
1983 සහ 1984 C, “ජනතාවෙ‰ 6Hධය” •ව# iෙBය. 1983 අෙwt; මාසෙB C, ෙස'ෙඩෙර,
ග3;ලා භටය' පන7 ෙදෙනh ’ෙකානාම'කා (Luconamanca) b පාලනය අ;ලා ගqහ .
පලා යHC අ;ලා ගැෙනන තවq ජන සංඛƒාවh ඇ&•ව “ෙº,·'” 07 ෙදෙනn ඔ¥'
I=' කැ0 සහ gb භාIතෙය' ස¾ල ඝාතනය කළහ. දරැව' හතර ෙදෙනh ඇ&•
හැටහතක g3සh 5ය Žයහ. ෙ@ ස¾ල ඝාතනෙB අරFණ iෙB සැ'ෙඩෙර, යv
අvක@පා Iරbත iව' Uයා අjකාR'ට ෙප'§මටM. ෙසෙරා ඩ ෙප7ෙකා (Cerro de
Pesco) b නගරාjප0වරයා ඝාතනය කර5' 1983 C පට' ගq පt 0පq0යh අvව, 1984
C සහ 1985 C කxඩායම I=' එb පtහාර ආxyෙ4 *ෙය, තය' දhවා }•; කරන
ලL. අjකාR' I=' තම'ව අqහැර දමා ඇතැM හැó Žය බැI' නගරාjප0වරැ සහ
උප නගරාjප0වරැ ගණනාවh ෙ7වෙය' ඉ;ලා අ7 iහ; පැIHද' ද පලා Žයහ.
1982 C 6Hධය *සා ãIත 200 h අb5 iහ. ඊ ළඟ වසෙP C ඒ සංඛƒාෙව' දහ
žණයh 5ය Žයහ. 1984 C පමණh තo7තවාC' I=' 2,600 කට වැl U¸යාව' b
*යැෙළන ලද අතර ෙ@ ෙමෙහ6@ වල C ෙසා;දාrව' සහ ෙපාf7 *ලධාR' 400 කට
වැl ගණනh 5ය Žයහ. 6ද හFදාව I=' පt0පtහාර Lයq කළහ. 1986 £* මාසෙB C
™මා b =රෙගව; &නක C සට'කා-' =රෙගදර බලය ෙපරළන =HÓ' පට'ගq Iට
ආxyව Eයnරැ i පt0පtහාර එ;ල කෙ{ය. එb C 200 කට වැl සංඛƒාවh 5ය Žයහ.
ෙහාඳ වëහෙය' 6& i වෘq•ය ස50 &ළ C ෙහ, 7පාðඤ බස කතා කරන නගර වල
C සැලUය 6& තරමක පtෙ4ශයh Lනාග'නට සැ'ෙඩ37ටාවාC' අසමq iහ. ඒවාෙB
ශh0මq එUෙනකාට සමාජමය ෙල=' ආධාර කරගැෙනන පHධ0යh ඒ වන Iටද
පැව0ණ. I“වාස…ය තqවයh පවqවා ගැ…ම සඳහා සැ'ෙඩ37ටාවාC' ඔ¥'ෙ‰ වෑය@
බලෙB =€න බGතර පhෂය ෙවත පමණh ෙයාF කළහ. එය ඇෙම3ක' Iwල§ය
ජනgtය ඒකාබHධයM (Alianza Popular Revolucionaria Americana -APRA).23 1985 C ඒgt78
සාමා කය' හq ෙදෙනhව මරා දමන ලHෙH ෙපාf=යට ඔq& සපයන අයට ෙව'කරන
අංග ෙîදන Iලාසෙය*, එන@ ඔ¥'ෙ‰ ක', Lව, සහ ඇ7 කපා ඉවq කර5*. ඒ වසෙP
C ෙස'ෙඩෙර, I=' }ෙන, (Puno) b නව ෙපරFණh Iවෘත කෙ{ය. ලා fබටා¼ (La
Libertad) b කලාප Ubපයක සහ Gවාvෙක,, ලා මාP, සහ ඉහළ ඇමෙස,*යාව ද
APRA gb•වන ලHෙH 1924 C ෙපරෑIයාv ජා0ක IhටP රා¥; හායා ඩ ලා ෙටාෙP (Victor Raúl Haha de la Torre) I=*. Ff'
එයට F• මහාH§පය ස@බ'ධෙය' i අØපtායය' 0¹ණ ද, ක¸ම ක¸මෙය' එය ෙපරෑ රටට පමණh Ìමා Iය.
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ග3;ලා U¸යා කට6& *සා බලපෑ@ වලට ලhව =€යහ. n7ෙක, සහ අෙරUපා b gb€
Irfබල උqපාදනය කරන ෙh'º Ubපයකට wලා7€h }}රන ºවƒ වf' පtහාර ෙදන
ලL. 1984 £* මාසෙB C ග3;ලා කxඩාය@ I=' ඊය@ සා'ºණ රcගq r@3යh kf
ප'නන ලL, එM' වැl දවසh ෙනාŽb' ඔ¥' තඹ රcගq r@3යකට ද එයම =r කරන
ලL.
6ද හFදාව පt0චාර දැhiෙB තව තවq වැlෙවන මPදනෙය*. 1984 C ෙපරෑ රෙ8
පtා'ත 146 ' 10 h සඳහා හL= …0ය පtකාශ Iය. සෑම හැට ෙදෙනnෙග'ම &'
ෙදෙනh ග3;ලා බවට හැR =€නවා න@ ස¾හ ෙල=' මරා දැ-ම 6h0 සගහත යැM 6ද
හFදාව ද'වා =€ෙBය; ආශා!ෙක, b හැම අත පැ0ර යන ෙල=' ග@බද වැ=ය' ස¾ල
ඝාතනය කරන ලL. එb C පැqතh ෙනාෙගන =€ ග@බද වැ=ය' ෙස'ෙඩෙර, ’5ෙනාෙසා
Lහා වැl කැමැqතU' බල'නට පට' ගැ…ම }rමයh ෙනාෙ4. නFq 1990 ගණ' Fල
C ආxyව I=' එb උපායමාPගය ෙවන7 කරන ලHෙHය. එය එIට ග@බද වැ=ය' යv
හ&ර' ෙවvවට තම'ෙ‰ සහායකය' යැM සලක'නට පට' ගqෙqය. 6ද හFදාෙ4
$රාවfය පt0සංIධනය Iය. හFදාවට බඳවා ගැ…ම සඳහා වැlෙය' srs ක¸ම ෙයාදා
ගැ…මq සමඟ ග@බද වැ=ය' සමඟ ස-පව හ¥ෙ; කට6& URම පt0ඵලය iෙBය.
ෙස'ෙඩෙර, I=' ද ඔ¥'ෙ‰ ක¸ම උපායය' ද ෙවන7 කර'නට පට' ගqහ. එb
&'වැ* ස@ම'තoණෙB C ඔ¥' ෙව' ෙව' ඒකක වලට ෙබC Žයහ. 7වායqත ඒකක
වලට ග3;ලා 6ද URම, කඩාකwප;කාR U¸යාව', තo7තවාදය, සහ මෙන,Iදƒාvöල 6ද
UR@ පැව3ණ.
“ජනතාවෙ‰ හFදාව” පාවා ෙදන ඕනෑම ෙකෙනhට දÂව@ URම සඳහා, ෙස'ෙඩෙර,
I=' ඇමෙස,*යාෙ4 ශ¿ම කඳ¥රැ ඉL කළහ. 1983 =ට ෙස'ෙඩෙර,ෙ‰ අවශƒතාවය'
g3මසා ගැ…ම සඳහා ඉඩ@ වල සහ ෙකාෙක,වා ව&යාය' b බලාqකාරෙය' වැඩ ගැ…ම
සඳහා වහ;බවට ඇද දමන ලද ග@බද වැ=ය' I=' ග3;ලා I=' පාලනය කරන
කලාප වf' ඉවqව ය'නට වෑය@ කර5' =€0. ඉහළ ක©කර 5€යාවq වල උපLන
ලද ෙබාෙහ, දරැව' ෙ@වාෙB C 5ය Žයහ. පලා ය'නට තැq කරHC අ;ලා ගැෙනන
ඕනෑම ෙකෙනhව hෂ–කවම මරණයට පFÁවන ලL. කඳ¥රැ &ළ bරකර, ජනාjප0
ෙගා'සාෙල,ෙ‰ කෘ0 Uයැෙවන අධƒයන සැ=වාර වලට පැ5çම බලාqමක කරන ලද
අතර ඒ =රකරැව' nසŽ'න සහ අb5 UR@ *සා මහq ෙ7 rh I'ඳහ.
ෙකා'ෙව'=ෙයා' (Convención) පtෙHශෙB 500 h රcඳ¥@කරැ ව'ට අqiෙB එයM. 1987
ෙදසැ@බP මාසෙB C හාමතෙය' ෙපෙළන ලද g35, ගැහැÁ, සහ දරැව' 300 h
“ෙපරෑIය' žලා‰” වf' ගැලෙව'නට සමq§ කැළෑෙ4 අMෙ' i ෙබෙල@ (Belém) ෙවත
පැ5–යහ.
පහq පං0වල අයෙ‰ තqවය' L6Á කර'නට අසමq යැM ඔw} කරන ලHදා i ද,
ෙස'ෙඩෙර,ෙ‰ කෲරqවය gŸn; i ග@බද වැ=ය' මහා බGතරය ක¸මෙය' ž7මා'ෙ‰
Iwලවය අqහැර දැ-ය. ෙවනq ෙHශපාලන කxඩාය@ ඔ¥' හා තරඟ කරන බව ද
ෙස'ෙඩෙර, අqදැÆය. පtජා වƒාපෘ0 සංIධානය කරනවාට වැlෙය' ෙ; වžරැවන
මPදනය' URමට සමq යැM ෙස'ෙඩෙර, ඔw} කර 0Q ෙස'ෙඩෙර, අය තම
සංIධානයට ෙහාෙර' 3ංගා ගැ…ම, වෘq•ය ස50 I=' අ0ශෙය' සහාය ෙදන ලද
‘එhසq වම’ (United Left) I=' සාPථ ක ෙල=' වළhවා 0¹–. 1988 C සහ 1989 C

ෙස'ෙඩෙර, I=' ™මා සහ n7ෙකා ඉලhක කරගqහ. Iෙ“ෂෙය'ම ඒවා අවට පැ0ර
0Q Fyhn *වාස gb€ නගර Iwල§ය සං7කෘ0යට පැල තවා' iහ. සැ'ෙඩෙර,
ඒවාෙB ආඩය' gb•§ම පට' ගqහ. පt0ෙර,ධයh ඇ0 iෙB න@ ඉhම–' ඒවා &ර'
කළහ. සට'කා-' I=' ‘ෙපරෑIයාv ජනgtය සහනාධාර’ (Peruvian Popular Aid) ඇ&•
සහනාධාර ස50 Ubපයකට ද 3ංගා ගqහ. ස@භවƒ මාh7වාC සංIධාන =ය;ල
ක¸මවq ෙල=' &ර' කර දම'නට සහ වෘq•ය ස50 පාලනය අ;ලා ග'නට
ෙස'ඩ37ටාවාC' වෑය@ කළ නFr ෙදවැ'නට ඔ¥' යŸq අසමq iහ. •පැh අමාරැ
Iwල§ය වƒාපාරය (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru -MRTA) යන තo7තවාC
කxඩායම සමඟ ද ෙස'ෙඩෙර, ගැ•@ ඇ0 කරගqහ. එb C ඔ¥' ෙදෙගා;ල' අතර
ෙම'ම =I; වැ=ය' අතර ද සැලUය 6& ãIත සංඛƒාවh අb5 iහ. උදාහරණයh
වශෙය', 1990 C =I; වැ=ය' 1,584 h සහ කැරfකරැව' 1,542 h 5ය Žයහ. MRTA
I=' උපාය›™ව අØබවා යෑම *සාq, 6ද හFදාෙව' එක Lගට පtහාර එ;ල §මq *සා
ෙස'ෙඩෙර, ප3හා*යට පqව'නට පට' ගැ*ණ. 1980 ගණ' අග අභƒ'තරෙB හටගq
ෙක€ IරැHධ §මh සහ ඊ ළඟට =Hධ i “¹PÏවා= මතය අvගමනය කරන ෙº,·'”
හැ€යට එb පtධාන ච3ත Ubපයh මරැFවට පq URෙම' පsව U¸යාවfය ෙ4ගවq
iෙBය.
1983 සැwතැ@බP මාසෙB C, ž7මා'ෙ‰ එh ස-පතම සබැ‹ෙයh i කාෙල,7
ෙම=Ç අq අඩංžවට ගැ…මට සමq §ෙම' ෙපරෑIයාv ෙපා™=ය කැරfකරැව'ට එෙරb
ඔ¥'ෙ‰ පළF පtධාන ජයගµහණය අqකර ගqහ. ඒq ‘Cw0මq මාPගෙB’ නායකqවය
&ර' කර දැ-ෙ@ පtග0ය තව rරටq ෙගන ය'නට ආxyවට තවq දශකයට ආස'න
කාලයh ගත Iය. 1992 සැwතැ@බP 12 සහ 13 වැ*දා, ž7මා' සහ ඔGෙ‰ සහකා3ය i
එෙ;නා ඉපරාRෙP (Elena Iparraguire) අq අඩංžවට ගැ*ණ.
තවq ස0 Ubපයකට
පsව සංIධානෙB ෙතවැ* අණෙද'නා i ඔ7කා ඇ;බ8 ර-ෙP (Oscar Albert Ramirez)
ෙපා™=ෙB අතට වැ•–. 1993 මැM 2 වැ*දා ෙස'ෙඩෙර, b හFදා නායකයා, මාෙගා
ෙඩා5'žෙ4 (Margot Dominguez) (රහ7 නාමය ඊlq) ද අq අඩංžවට ග'නා ලL.
අ'0ෙ@ C 1995 මාP& මාසෙB C මාP hලැෙවා ෙපර;ටා (Margie Clavo Peralta) ෙ‰
පtධානqවෙය' 6& i 07 ෙදෙනn සම'Iත ග3;ලා කxඩායමh ආරhෂක හFදා
I=' අනාවරණය කර ගැ*ණ. කxඩායෙ@ නායකqවය &ර' කර දමන ෙ@ පtග0ය
හFෙ4 ¥වද, ෙපරෑ රෙ8 ආP•කය පහතට වැ´ම *සා ඔ¥නට ලැෙබන ජනgtය සහාෙB
වPධනයh දU'නට ලැEණ: 1990 ගණ' මැද සහ අග C ෙස'ෙඩෙර, ’5ෙනාෙස, b
තවමq සාමා කය' 25,000 h පමණ =€ය අතර එb 3,000 q සහ 5,000 q අතර *තƒ
සාමා කය' =€යහ.
ෙපරෑ රෙ8 අPQදෙB වැය ෙඩාලP Efයන 20 h යැM ඇ7තෙ@'& කර ඇත. සමහර
¾ලාශ වලට අvව, ‘Cw0මq මාPගය’ I=' මරණ 25,000 q 30,000 q අතර සංඛƒාවකට
වගUව 6&M. ෙස'ෙඩෙර,ෙ‰ පtචxඩ ෙමෙහ6ම *සා Iෙ“ෂෙය'ම දැl වැයh ෙගවන
ලHෙH g€සරබද Iá දරැව' I=*; 1980 සහ 1991 C තo7තවාC U¸යා *සා 1,000 කට
වැl සංඛƒාවh 5ය යන ලද අතර තවq 3,000 h බරපතල &වාල ලැQහ. 6ද කලාප &ළ
ප¥; කැÒම *සා දරැව' 50,000 h පමණ සංඛƒාවh අqහැර දමා ෙහ, අනාථ දරැව'
බවට පqiහ.
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අැෙෆ'ාෙකා*+,-.වාදය: ඉ4ෙය56යාව, ඇ9ෙග5ලාව,
සහ ෙමාසැ?@A

BC- සැ9ටාමEයා

Fතල +Hධය JKණ ෙලM9 Nග හැෙර9නට කQ9 පවා, ජාතT9තර ෙකා*+,-.
වTාපාරය සහ යටUVWත Vෙර5X අරගල අතර ස?බ9ධතාවයA 6Z[ව9නට ප\ංශය
ෙසායන ලN. VෙHශය9Z ඇ4 යටUVWත අUහE9නට යැ` කරන ලද එAසU ජනපදෙb
බලcdම යටෙU ප\ංශ හතරවැ, ජනරජය වෑය? කෙf යටUVWත gළ ඇ4 ජා4කවාi
වTාපාර වලට කරන ඕනෑම යටUkමA යl ඕපපා4කව ඒවා ෙමා-කC වQ9 ඔo9
යටතට ගැpමට කරන ආරාධනාවA යැ` cයා ෙවාrංට9 ලවා Vsවාස කරව9නට`.
ෙමම දැAමට සහාය iම සඳහා ෙල,9ෙu පරණ ආvෙත5පෙHශය නැවත නැවතU ෙයාදා
ගැෙනන ලN: නැෙගනZE9 පැdMය බලා යන මාKගය ගම9 කර9ෙ9 ඇwxEයාව හරහා
යැ` ඔy cයා ඇත. අ6\කාව සහ ෙකා*+,-.වාදය යන ෙ? නව මාNQෙb සහ yරැ zරැ{
|ෙC අ}g *ශ~ණය, Vෙය.නාමෙb i ඇෙමEක9 පරාජෙය9 Z-තැනA ඇ4වන ෙතA
සැබැV9 එcෙනකට බැ•ෙ9 නැත. එZ i ෙස5Vය. පාArක ෙරWමය9 VM9 අ6\කාෙC
සහ ඉ4ෙය56යාෙC පෘg•M ෙකාට- යැ` හැ‚9ෙවන -ථානය9 අwලා ගUහ. ප\ථම
වතාවට ෙ? රටවw ෙභෟ*ක ෙHශපාල,ක ෙසwලමක y{ ඉUත9 ෙනාවන බවA ෙපl†.
බටZර VM9 අතTවශT යැ` V,sචය කරන ලද Aෙˆත‰ වලට සමාජවාi පාලනෙb
,ර9තර තKජනය Nගටම පැව4ය ද, ඊටU වැ‹ෙය9 MU කරදර කරන ෙලM9 ෙපp යන
ලHෙH ඌන සංවK•තයට රŽව•Q සහගත 6•යමA ෙතවැ, ෙල5කයට 6•ග9වන ලද
ෙකා*+,-.වාදෙb සාKථකUවය`. ෙ? රටවw VM9 දැනටමU අUV‚න ලද {කට තවU
එකg කර*9, ‘K4මU ඔAෙත5බK Vvලවෙb අවසාන උරැමAකාරය9 kමට ඉ4හාසෙb
බලය ඔo9ට ලැෙබනවා යැ` ඔo9ෙu නායකය9 Vsවාස කරන බවA ෙපp “ෙbය.

අ"#කා& 'ලා)තාෙ, ෙකා-./01වාදය
බKQ9 තාvපය කඩා වැ•ෙම9 ප–ව වැ‹ කw ෙනායා, 1989 i, ‘රැව9ඩාl ෙHශෙv\›
ෙපර}ෙœ’ (Ruwandan Patriotic Front) [.M (Tutsis) අයව ඔo9 ෙපාw ෙපා. Zතවාi
යැ` සැක කරන ලද ,සා “ක¡ ඛමK” යැ` ෙwබw k M•යහ. ඒ කාලෙb i ම ප\ංශ
අ6\කාෙC ඇ9ෙගා-සැAස9 මැNහUk? Vය හැcයාව ගැන ,තර සැක}–ව M•න ලද
ප\ංශ අය VM9 U.S. Z අධTා පනය ලබා 4¥ ඔo9ෙu නායකයා | ෙප5 w කගාෙ? (Paul
Kagame) ව “ඇෙමEකාlවා” යැ` ෙw බw කරන ලN.1 මහා Vw ප\ෙHශෙb ෙHශපාලනය
1

Eric Fottorino, “Dans le piège rwandais,” Le monde, 25 July 1997.

ඉතාමU සං‘Kණ ෙව`, එෙ-ම අ6\කාl ෙHශපාලන තUවෙb ,dAෂකය9 VM9 }yණ
ෙදන {ˆකරතා ගැන එම ප\ෙHශය ෙහාඳ දKශකයA ද ෙව`. බටZර VM9 සෑම Vටම එZ
ෙHශපාලන මනඃකw6තය9 ෙ? “අ•රැ මහාHkපය” ෙවත ප\Aෙˆපණය කර4. ඒ ,සා, ෙ?
ජනවKග ෙA9¨ය තUවයට වැෙට9ෙ9 නැ4ව “අ6\කාl ෙකා*+,-.වාදය” ගැන කතා
cdම {ˆකර ෙC යැ` අෙයA Mතl හැc`. න}U සැබැV9ම ඇUෙU, අ6\කාl රාජTවල
ෙකා*+,-. Vsවෙb ©*කාෙC තථTතාවය ස?බ9ධෙය9 වාද Vවාද ය9ෙ9 ෙල5කය
zරා ඇ4 අෙනªU ෙකා*+,-.වාi ආකෘ4ය9 හා ස?බ9ධ වාද Vවාද ෙලM9ම`.
ෙමාසැ?@A රෙ. ජනා•ප4වරයා වන ෙජා‘? «සාෙන5 (Joaquim Chissano) පවා වහාම
6•ගU පEN, නැෙගනZර +ෙර5පෙb ෙකා*+,-.වාදය කැ¬ හැෙල9නට පට9 ග,Hi,
“මාA-වාදෙb ඉ4හාසය අ6ට මහU ගැට¡වA ඉNEපU කර9නට පට9 ග9නා ලN.” 2
ජනරාw චාw- ඩ ෙග5w (Charles de Gaulle) හැම Vටම U.S.S.R. {[ෙC }Q9ම සහ
ප\ධාන වශෙය9ම රැMයාl රාජTයA හැ•යට`. ඉ49 ඒ ,සා ඇ9ෙග5ලාෙC ,දහස
උෙදසා | ජන6\ය වTාපාරය (Popular Movement for the Liberation of Angola -MPLA)
ය9න එරෙ. c-ෙයාQ, ඉ9Nයාl සහ }®9¯ (Mbundu) ජනවා K“ක °.[වc9 +g |
මාA-වාi-ෙල,9වාi Vභාවනය හැ•යට ෙනාදැcය +UෙU ඇ`? ජනතාව VM9 ෙබාෙහ5
Vට ෙම,“-[ හ`ෙල මාEය? ෙවත “ෙකා*+,-.වාNයා” යන ෙwබලය ෙනාi හැEෙb
Vෙsෂෙය9ම ෙට²ා.-cවාi9 VM9 සහ අ9තවාi මාA-වාi වම VM9 -ටාQ9ටද ෙනාi
හැEයා ෙලM9ම`.
ෙකෙ- oවද ෙ? අ6\කාl වTාපාර VM9 මාA-, ෙබාwෙෂVAවාදය, සහ U.S.S.R. ගැන
1974-1991 දAවා කාලෙb i ෙස5Vය. +,යනෙb සහ ෙකා*+,-. ජාතT9තරෙb ප\ධාන
තරඟකරැව9 සහ ඔo9ෙu ආධාරකරැව9 VM9 වග‘මැ4 ෙලM9 බාරග9නා ලN.
ෙකා*+,-. පAෂ සංVධානවල සැබෑ සාමාWකUවය සැබැV9ම –¶තරයකට Fමා k
පැව4ණ: 1939 i }¡ අ6\කාෙCම M•න ලද ෙකා*+,-. පAෂ සාමාWකය9 සංඛTාව
5,000 A පමණA ෙC යැ` ද, එය 1970 ගණ9 }ල i 60,000 A දAවා ඉහළ “ෙb යැ`
ෙස5Vය. ඇ-තෙ?9gව ෙව`.3 න}U ෙකා*+,-. ෙHශය9 VM9 දAවන VVධ
උදාහරණ වQ9, Vෙsෂෙය9ම +ෙර5පෙය9 ලැෙබන උදාහරණ වQ9 ෙප9ව9ෙ9
ෙල,9වාi තKකය, සමාජමය බල සබඳතා සහ මාA-වාදෙb එwබගU පAෂෙb
අ`‹යෙලාWමය ෙපර}º කරගැpම යනාNය ෙකා*+,-.වාi yරැවA සමඟ සමාජය
ස9තෘvත cdම ඊට වඩා අ4ශෙය9 වැදගU cයා`. නව නායකය9 බලයට පU | ප–
ඉතාමU ඉAම†9 ඔo9 සංෙAතමය ෙලM9 පEසරය ෙබදන ලදහ, 1950 ගණ9 සහ
1960 ගණ9 වල i පළ} ,දහ- වTාපාර වල i ප\ෙCස? සහගත ෙලසc9 “අ6\කාl
සමාජවාදෙය9” පැහැNQ ෙලM9 කැ¬ “යහ. පළ} රŽwෙw අසාKථකUවය9 වQ9 ඉෙගන
ගත හැc | පාඩ? ඉතාමU පැහැNQ |හ. ටැ9ෙ-,යාෙC ෙගන “ය සා°Zක
කෘrකKමෙb (ujamaa) ප\4පU4ය බලාෙපාෙරාUg | ප\4ඵල ෙගන ෙනා{9ෙ9 න?, එVට
ෙෆ' Q ෙම5 (Frelimo)—ෙමාසැ?@A ජා4ක ,දහ- ෙපර}ණ (Mosambique National
Liberation Front)—සහ ඉ4ෙය56යාl Vෙsෂඥය9 VM9 සඳහ9 කරන ලද පEN, ඒ
Interview, Lisbon Expresso, 12 May 1990, quoted in M. Cahen, “Le socialisme, c’est les Soviets plus l’ethnicité,” Politique africaine,
June 1991.
2

Marina and David Ottway, Afrocommunism (New York: Holmes and Meier, 1986), pp. 30-35. The word “Afrocommunism” used in the
title of this chapter is borrowed from these authors. This borrowing is purely lexical and is not intended to have connotations similar to
those of the term “Eurocommunism” as used in the 1970s. Eurocommunism implied the relationships among the Communist parties
of Italy, France, and Spain and the hopes on the left for “socialism with a human face” that avoided mistakes made by the Soviet
Union.
3

ටැ9ග,`කා අ6\කාl ජා4ක +,යනය/ඇෙෆ'ා ¿රාM පAෂය (Tanganyika African National
Union/Afro Shirazi Party) VM9 ප\මණාවU තරමට මා A-වාi-ෙල,9වාi |ෙb නැ4
,ස`. “VදTාUමක සමාජවාNයා” යන ආකෘ4ය ෙයාදා ගැpම ,සා ෙගÀ54කවාදෙb අනgරැ
මඟ හE9නට නව එÁ.වරැ9ට හැcයාව ලැ@ණ. ඔo9ෙu රටවw }yණ ෙදන ප\ධාන
අවදානමA හැ•යටU ග?බද වැMය9 අතර සා?ප\දා`ක බැÂ? වල සහෙය5•තාවය ,සා
-වභාVකව ඇ4ෙවන ලද ප\4ඵලයA හැ•යටU එය ඔo9 සලකන ලදහ. ඈත කාලයක i
+ෙර5පෙb i MHධ | ෙලM9ම, රජෙb ©*කාව ජා4ය ෙගාඩනැÅම ය9න ක•9ම
6•ෙගන 4@ණ. ෙ? ෙHශය ෙගාඩනැÅෙ? c-යාවQෙb ප\4ඵලයA හැ•යට ජාතT9තර
ප\ජාව VM9 ඔo9ව 6•ගl ඇතැ` නව මාA-වාi9 බලාෙපාෙරාUg |හ. ෙමාසැ?@A
නගරෙb අගlවර | මzෙට5 (Maputo) 6Z• Æව9ෙතා[ෙපාළට 6VM cMෙවªට ඔy
“මlෂTUවෙb ,දහ- කලාපයට” ඇgwෙව9ෙ9 යැ` ,ෙCදනය කරන ෙප5-ටරය මඟ
හE9නට ෙනාහැc Vය.4
මාlÇය අ`È9 ෙනාසලකා හැdමට කරන ආරාධනාවA ෙවlවට, Æව9ෙතා[ෙපාෙf
බාZර ෙපlම iv4මU කරන ආදKශ පාඨය යl ෙකා*+,-. වTාපෘ4ෙb ෙවනපැ4කඩ ෙදකA Vදහා පා9නA |ෙbය: වKගවාi දªº අ6\කාවට VරැHධව අ•රාජTවාiVෙර5ධය; සහ අෙනªU සමාජවාi රාජTය9 සමඟ එක ෙපළට ෙකා*+,-. ෙල5ක
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කœඩායමA ද 1980 ගණ9 මැද Mට අග දAවා ෙබාෙහ5 අ6\කාl රටවල M•යහ.

Christian Geﬀray, “Fragments d’un discours du pouvoir (1975-1985): Du bon usage d’un méconnaissance scientifique,” Politique
africaine, no. 29 (March 1988).
4

Marie Mendras, “La stratégie oblique en Afrique subsaharienne,” in Group for Research and Study of Soviet Strategy, “L’URSS et le
tiers-monde: Une stratégie oblique,” Cahiers de la Foundation pour les études de défense nationale, no. 32 (1984).
5

Bukharin made explicit statements on this point at the Fourth Comintern Congress on 18 November 1922; see the supplement to La
correspondence internationale, 4 January 1923.
6

නැෙගනZර ජKමාlව9 සහ c+බාlව9ෙu Vෙsෂය |ෙb ඔo9 පE-ථාpය ආරAෂක
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භාVතෙb i ඉ4ෙය56යාෙC සහ ඇ9ෙග5ලාෙC M{වන ප\චœඩUව c-යා සහ ෙමාසැ?@A
Z i තවමU අHk4ය අපරාධමය VෙsෂUවයA පවÈ. ෙමවැ, ක-ෙම5පායය9 අ6\කාව
ගැන cM{ Vෙsෂ දැlමA ෙනාමැ4 ෙකා*+,-.වාදෙb ඉ4හාසඥය9ට yරැ zරැ{ ඒවා
ෙව4. පAෂ ÙHධකරණ සහ වාමාං¿ක කœඩාය? ෙCවා නැUන? ජා4කවාi, පාArක,
ආග*ක, ෙහ5 ජනවාK“ක VරැHධ බලය යනාi Mය¡ එNEවාi9 gර9 කර දැ›ම ද එ් හා
සමානව yරැ zරැ{ |වc.
ස°හ ඝාතන සඟවා ගැpම අÈතයට වඩා {ˆකර oවද, අ6\කාෙC මහා පEමානෙb
ෙඝ5ර අපරාධ ගණනාවA MHධ k 4ෙÛ. පැUතA ෙනාෙගන MHX9 ,dAෂණය cdම
ගැට¡වA ෙනාෙවන අ[වාචාd9ට ෙ? මාA-වාi9ෙu ආර?භක ශA4ය ෙපෙන9ෙ9 y{
ප\4Vvලkය බලයට දAවන සරල ප\4චාරයA ෙලM9 පම†. රජෙb අlගÀහෙය9
MHධ ෙවන ප\චœඩUවෙb pතTාlÜල භාවය ගැන ෙ? රœ¯ව }Q9ම දc9නට
ලැෙබ9ෙ9 ප\ංශ Vvලවෙb පැව4 Ïෂණය කාලෙb i ය, එෙ-ම එය ය• පනග9වන
ලHෙH ෙබාwෙෂVA Vvලවෙb i ය. අෙනªU අ[වාචාd9, පැUතA ෙනාෙගන M•නවා යැ`
cය*9, ෙබාෙහ5 Vට “පැන නැÅ ඇ4 තUවය9 gළ | ප\ජා Ôඩනය” ය9න ෙගනහැර
දAව4. ඒ අlව සලකHi, ෙ? රටවw gන ගැන ඇ4 බටZර පර-පරය—එZ i අෙනªU
අ6\කාl රටවw සමඟ සහ සමාජවාi ප\වණතා 6•බඳ සංස9දනයA ෙනාkම—ෙමZ i
ඒවා Vෙsෂ අවධානයA සඳහා ෙත5රා ගැpම +A4 සහගත කර`.11 ඉ4ෙය56යා ෙC,
ෙමාසැ?@A, සහ ඇ9ෙග5ලා Z i, අÈත උරැමය සහ අ•රාජTවාi මැNහUkම යන
සා?ප\දා`ක {ˆට HVUවය හැෙර9නට, ෙකා*+,-. ,ලධාd9 VM9 ෙබාෙහ5 Vට උ¶vපා
දAවා ඇUෙU ෙවනU -වභාVක බලය9, Vෙsෂෙය9ම ඉෙඩ5රෙය9 ඇ4 ෙනා,*
අනgරැදායක තUවය9 බලපාන බව`. එන}U වKෂාපතනය සහ ජනවාK“ක සාධක
VVධUවය හැෙර9නට, ය?cM ආකාරයක අ6\කාl අධTාUමයA ෙවත වැරHද පැටkෙ?
ෙපළÝමA සැමදා පැව4ණ. සැබැV9ම එවැ, සමාජ ඔo9ෙu උරැමෙb ,ˆපාදන ෙම9ම
ඔo9ෙu කාලෙb ,ˆපාදන ද ෙව4, ඉ49 ඒ ෙÖgව ,සා සමහර Vට ඒකා•ප4වාi ෙw
වැ“d? ,යත |වා Vය හැc`.

See esp. René Lemarchand, “La violence politique,” in Coulon and Martin, Les Afriques politiques, which also contains a sizable
bibliography on the question.
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In 1985, just before the start of the Gorbachev era, in addition to these three countries the Soviet Union regarded Algeria, Benin,
Cape Verde, the Congo, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, São Tomé and Príncipe, and Tanzania as allies.
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ර6 අ7රාජ9ය: ඉ<ෙය="යාව
Vvලවය සහ ෙම9“-[ හ`ෙල මාEය?ෙu නැÅ ඒම
1974 සැvතැ?බK 12 වැ,දා එවක i අÞෙදකA Vයැ4 | පළ} හ`ෙල ෙසලා-F
(Haile Selassie I) ෙu අ•රාජTය හNMෙbම කඩා වැෙටHi, ඊට ෙÖg ෙමානවාදැ` ඉතාමU
පැහැNQ |වා ෙ- ෙප,ණ. ඔyෙu අlප\ාv4කයා කoදැ` ෙනාදැන M•මU, ක•9 වසෙK
පැව4 ෙල5ක ෙතw අK¥දයU, මා`? +Hධ, ආහාර Zඟය9, සහ සමාජය ßතනකරණෙb
ප\4ඵලයA හැ•යට ෙCගෙය9 වKධනය ෙව*9 පැව4 මැද පං4ෙb අසgටU ,සා
ෙලෙහMෙය9 @ෙඳන –¡ තUවයA පැවÈම ,සා ෙරWමය එතර? ප\4ෙර5ධයA ෙනාදAවා
අgරැදහ9 k “ෙbය. 1936-1941 Z i රට ඉතාQෙb යටUVWතයAව පැව4 සමෙb |
6[වහw කරන ලද මහරජෙu ෙභෟ*ක ෙHශපාල,ක | අàප\ායය9 සාAෂාU කරගැpම
සඳහා ,Kමාණය කරන ලද +ද හ}දාව, එෙ-ම 1950 i ඇෙමEකාlව9 සමඟ ෙකාEයාෙC
i එක ෙපළට Mටෙගන සට9 කරන ලHදා | ද +ද හ}දාව, බලය Mයතට ග9නට Èරණය
කෙfය. ,ලධාd9 108 ෙදෙනª +gව, ඩKu (Dergue) ෙනාෙහාU ‘තාවකාQක +ද හ}දා
පEපාලන ක*[ව’ න*9 නව ආœ¯ව හැ‚9ෙවන ලN. “පළ}ව ඉ4ෙය56යාව`,” (Ethiopia
tikdem) යන ආදKශ පාඨය වටා එA ෙරාAවන ඩKu Z සම-ත කœඩායම gළ පැව4
VVධාකාර අ`‹යෙලාWමය Vසංවාද }Q9 එතර? සැලcwලකට පාත‰ ෙනාkය. එෙහU ඒ
හ,}9 කාලය ඉතාමU ෙක• |ෙbය. එE•²ය9 (Eritrean) ස?භවෙය 9 +g | සහ
ෙස5මාQයාව හා කළ +Hධෙb i kරෙයA හැ•යට –පතල | ජනරාw අමා9 ඇ9ඩ?
(Aman Andom) රෙ. ප\ධා,යා බවට පU කරන ලද අතර, ෙÖ ඩKu සමඟ ඇ4 කරගU
VරසකයA ,සා 1974 ෙනාවැ?බK 22-23 රා4‰ෙb i අU අඩංÆවට ගැpම ගැන ප\4ෙර5ධය
දAවHi මරා දමන ලN. පැය cZපයකට ප–ව තවU 59 ෙදෙනªව මරැ}වට පU කරන
ලN. සාමානTෙය9 MHධ ෙවන ෙලM9 ක•9 පැව4 ෙරWමය හා ස?බ9ධතා පැව4
සා?ප\දා`ක අයට අU | ඉරණම Qබරw ෙHශපාලනඥය9ට ද අU |හ. එතැ9 පට9
ඩKu Z ඉරණම ෙම9“-[ හ`ෙල මාEය?ෙu ඉරණම හා ස?බ9ධ Vය. 1974 áQ
මාසෙb i ඩKu Z පළ} උප සභාප4 හැ•යට පUව M•ෙbය. එNන Mට ඉ4ෙය56යාව
සමාජවාi ෙරWමයA යැ` 1974 ෙදසැ?බK 21 වැ,දා ඔy ප\MHධ ,ෙCදනයA ,ªU
කෙfය.
ෙම9“-[ ගැන ,s«ත චEතපදානයA තවමU Qයැk නැත.12 තම9ෙu ක¡ හම
සහ ෙකාට Mරැර (ඔy එය සඟව9නට ෙබාෙහ5 Vට vලැ.ෙâK? අ‹ පැළÂය) ගැන හැc
තර*9 උ¶vපා දAව*9 ඔy තම9ව සමාජෙය9 පැUතකට දැ° අෙයªෙu, එන?
එෙතA පාලනෙb | අ•රාජT ෙරWමය පැවත එන ලද අ?හාරා (Amhara) ජන වKගය
ෙවlවට වහෙලA (bariah) හැ•යට ෙපp M•න ©*කාව රඟපෑම 6\ ය කෙfය. ඒU ෙ?
තම9 එතර? –{-ෙසA ෙනාවන ෙ- ෙප9l? කරන රඟපෑම |වU, ෙම9“-[ සැබෑ
රදළෙයA |ෙb ඔyෙu මC පාKශවෙය9 එන වරප\සාද ලU කœඩාය? සමඟ පැව4
සබඳතා ,ස`. ඔy උපත ලබ9ෙ9 මC6ය ෙදපාKශවෙb Vවාහ බැ•මc9 ෙතාරව`.
ඔyෙu 6යා සාAෂරතාවය ෙනාමැ4 ෙක5vරwවරෙයc. ෙසලා-F ෙරWමෙb ඇම4වරෙයA
හැ•යට ෙ-වය කරන ලද මාමා ෙකෙනªෙu ආරAෂාෙව9 ඔy වාM ලබා 4@ණ. එ`9
ඔy හ}දා වෘUÈෙb වඩා පහ–ෙව9 ඉහළට නÐන හැcයාව ලබාගUෙUය. ෙම9“-[
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See the portrait by Jacques de Barrin in Le monde, 23 May 1991.

ලබා 4¥ අධTාපනය ඉතාමU F*ත |ෙbය, ඔy ෙහාෙල.ටා (Holetta) Z හ}දා පාසැලට
ඇgw ෙව9ෙ9 cMU –{–ක? ෙනාමැ4ව`. ඒ පාසැල ෙව9ව 4®ෙœ වරප\සාද ෙනාලU
ප–@? ඇ4 ජනතාව ෙවlෙව,. යා94‰ක කරන ලද ෙ-නාංකයක අණ ෙදන ,ලධාEෙයA
හැ•යට ඔyෙu නායකUව Æණාංග ,සා ෙදවතාවA ඔy කැ9සා- (Kansas) Z
ෙලව9වKU හ}දා කඳoෙK (Fort Leavenworth) zyº වැඩ සටහ9 වලට සහභා•
ව9නට තැනA Nනාග9නා ලN. ඔyට ක•9 අwලා ෙගන M• අ`‹යෙලාWමය | ZෙU
බරA ෙනාkය. ඒU ඔyට බලය සඳහා ඉතාමU දැ‹ කෑදරකමA 4@ණ. Vvලවෙය9 ප–ව
ඔyෙu ප\4වාi9 ඉවU කර දම9නට ඔyට වසර gනA ගත Vය. ඔyෙu පළ} 6යවර
|ෙb 1976 áQ මාසෙb i, දArණාංශ ප\වණතා +g ,සා ෙ?ජK ජෙම5K Mෙ- හÛෙට
(Jamor Sisay Habte) gර9 කර දැ›ම`. ජනරාw ෙටෙෆE බ9ෙට (Teferi Bante) VM9
නායකUවය ෙදන ලද මධT-ථ පාKශවය සහ ෙම9“-[ අතර ඇ4වන අK¥දයc9 ප–ව,
ෙම9“-[ VM9 1977 ෙපබරවාE 3 වැ,දා ඩKu රŽ-kමට මැr9 gවAª ප\හාරයA
එwල කර9න යැ` තම ආරAෂක ෙ-වා සාමාWකය9ට ,ෙය5ග කෙfය. එZ i බ9ෙට
ඇg¡ ඔyෙu ආධාරකරැව9 හU ෙදෙනª මරා දැ*ණ. අනgරැව ඔy ඔyෙu MVw
ෙHශපාලන එNEවාi9 gර9 කර දැ›ම ඇරÝය.
1974 ෙදසැ?බK මාසෙb i ෙය5ජනා කරන ලද “ඉ4ෙය56යාl මාවත,” තාවකාQක
ක*[ව VM9 1975 ජනවාE මාසෙb i NයU කරන ලN. ඩKu VM9 බyතර කKමා9ත
Aෙˆත‰ය සමඟ බැංª සහ රAෂණ සං-ථා ජනසg කරන ලN. 1975 මාKgෙC i ඉඩ?
අ`4ය }Qlzටා දැ›මU සහ එක පoලකට එකA යන Fමාව යටෙU ෙHපල අ`4ය
හ•9වා iමU g•9 Mයwලටම වැ‹ෙය9 ෙරWමෙb රŽ‹කwවාi -වභාවය ෙප9l?
ෙකEණ. {ˆකර පළාU gළ ඉඩ? ප\4සං-කරණ ක‹න? cdම සඳහා, රජය VM9 උසෙපළ සහ VsවVදTාල M–9 50,000 A ඒ {ˆකර පළාU ප\4සං-කරණ සඳහා සහාය iම
6†ස 6ටUකර යවන ලN. එය ‘සහෙය5•තා’ (zemacha) ෙමෙහ+ම හැ•යට ප\ MHධ Vය.
මාඕවාi ග?බද සා°Zකය9 ,Kමාණයට ගU M–9ෙu වෑය? වලට ඩKu VM9 Vෙර5ධය
දAවන ලද ,සා ෙබාෙහ5 M–9 වැ‹කw ෙනායHi හ}දා ෙරWමයට හgරැක? දAව9නට
සහ එයට එෙරZව ග?වැMය9 එAකා– cdමට පට9 ගUහ.
M–9 ආපy පැ*ෙණHi, ඔo9 VM9 ඉ4ෙය56යාl ජනතාවෙu Vvලkය පAෂය
(Ethiopian People’s Revolutionary Party -EPRP) සහ සම-ත-ඉ4ෙය56යාl සමාජවාi
වTාපාරය (All-Ethiopian Socialist Movement -Meison) ෙනාෙහාU ෙම`ස9 යන එcෙනකට
එNEවාi | සංVධාන ෙදකA 6Z[වා ගUහ. ජනගහනය ෙපා{ෙC ඒවා ගණනකට
ෙනාගUහ. ෙ? වTාපාර ෙදෙA එNEවාදය යl Vශාල වශෙය9 ඔo9ෙu ජනවාK“ක
සැක–ෙ? ප\4ඵලයA Vය: EPRP Z අ?හාරා අය බyල ෙල M9 M•යහ, අෙනA අතට
ෙම`ස9 Z වැ‹ වශෙය9 M•ෙb ඔෙරාෙමා (Oromo) අය`. අ`‹යෙලාWමය දැ Aම අlව
සහ බyතර ප\4පU4 ස?බ9ධෙය9 ඔo9 ඉතාමU ස›ප oවU, ෙම`ස9 }Q9
Zතවාiව M•ෙb ඩKu සමඟ`, EPRP }ල පට9ම හ}දා ආœ¯වට VරැHධ ව M•යහ.
එE•²යාව (Eritrea) ගැට¡ව ස?බ9ධෙය9 ද සංVධාන ෙදක ෙවන- මත දැරෑහ. -ෛවd
රාජTයA kමට එE•²යාව ඉwලා M•මට EPRP පAෂපාÈ ෙවHi, ෙම`ස9 උවමනාව |ෙb
රට ෙබද9නට යන වTාපාරය හ}දා බලය ෙයාදා ඉවU කර දැ›මට`. ෙ? සංVධාන ෙදක
අතර පව4න අVගU ගැ[? ප\ෙය5ජනයට ග,*9, එෙ-ම (EPRP VM9 කරන ලද Ïෂණය)
“–{ Ïෂණය” ෙහළා දc*9, ෙම9“-[ ඒ වTාපාර ෙදකම එකකට ප– එකA Vනාශ

කර දම9නට සමU |ෙbය. ඔy }Q9ම “රg Ïෂණය” න? ෙමෙහ+මA EPRP ට එෙරZව
NයU කෙfය. අනgරැව 1976 MMරෙb i එය එZ Zතවාi9ට එෙරZව ෙයාදවන ලN.
අෙv\w 17 වැ,දා මහජනයා ඉNEෙb පවUවන කතාවක i, “Vvලවෙb හgර9ට” පහර
ෙද9න යැ` ෙම9“-[ රටවැMය9 කැඳkෙම9 ප–ව, 1977 වස9තෙb i Ïෂණය එZ
උÒඡතම තUවයට පUVය. ඔyෙu වද9 වලට නාටTමය c-යාවA එකg කර*9, ඔy
අ•රාජTවාදය, වැඩවස?වාදය, සහ ධනවාi ,ලධාdවාදය ,ෙය5ජනය කරන ෙw යැ`
ෙප9වන ලද බ•9 gනA කඩා Vවෘත කෙfය. Ïෂණ ෙමෙහ+ෙ? වැ‹ම ප\චœඩUවය
ෙගන යන ලHෙH ප\ංශ Vvලවෙb i පැdMෙb “ෙකාට-”13 ආකෘ4ෙය 9 තනන ලද 293
ෙකෙබල (kebele) න? | ඩKu නාගEක *Árයා කœඩාය? VM,; +ද හ}දාව VM9 ෙ?
කœඩාය? වලට zyºව සහ උපකරණය සපයා 4@ණ. ෙම`ස9 ෙ? ෙමෙහ+මට සහාය
{9හ, එZ ප\4ඵලයA වශෙය9 අ‹- අබාබා (Addis Ababa) Z EPRP Vනාශය M{ Vය.
අනgරැව ඩKu VM9 රg Ïෂණෙb @යªරැ අපරාධ කරන ලදැ` ෙද5ෂාෙර5පණය කර*9
ෙම`ස9 සහ ‘ෙHශපාලන @+ෙර5ෙC’ M• ඔo9ෙu *ත‰ පාKශවය9 ෙවත හැEණ. EPRP
මැඬÁම සඳහා Vෙsෂ දරැº ෙලM9 කට+g කරන ලද, ඩKu Z M• ඔo9ෙu ප\ධාන
ආධාරකරැවා | ¶4න9 කKනw අ.නාå අබාෙට (Atnafu Abate) ව ෙනාවැ?බK 11 වැ,දා
මරැ}වට ප}ºව*9, ඉ4E ෙම`ස9 සාමාWකය9ෙu ෙගල වෙ. ෙතාœ¯ තදkම ආර?භ
|ෙbය. එම සංVධානය ද ආරAෂක හ}දාෙC මරණ කœඩාය? වලට ෙගා{රැ |හ. ඔo9
පැ*† ,9Nත –{ 504 පKෙජ5 වාහන වQ9 ඒ කœඩාය?වල අයව Aෂ†කව හ•නා
ගැl†.14
1886 i ඇ‹- අබාබා ,KමාතෘUවෙය9 ප–ව ෙදවැ, ෙමෙනQA (Menelik II) VM9
ඉN කරන ලද ‘ෙs~ˆඨ මාQගාව’ (Great Palace), ඉ 4 ෙය56 යාෙC න ව – Ô\ ? නාය ක යා
තම9ෙu ,වහන කරග9නා ලN.15 ඉතාමU ÞAෂමව සැකÞ ස9,ෙC දන ක-මයc9
මහජනතාවට දැl? ෙදන ලද ඔyෙu සමාව ෙනාෙදන ආකාරෙය9 +g | නායකUවය
ගැන, ඊට ක•9 M• “රæ9ෙu රæ” 6•බඳව yරැ zරැ{ව M• ජා4යA z{ම කරව9නට
සමU ෙනාkය. ෙම9“-[ෙu pතTාlÜලUවය cM{ සමාජවාi රටක VෙCචනයට ලA
ෙනාkය. 1977 ෙපබරවාE මාසෙb MHධ | රජය ෙපරළන ªම9ත‰ණයට ෙපර ඊට ක•9
ෙදසැ?බK මාසෙb i ෙම9“-[ VM9 ෙමා-කC ෙවත සංචාරය කර 4@ණ. 1977 අෙv\w
මාසෙb i ඉ4ෙය56යාව VM9 එAසU ජනපදය සමඟ හ}දා ස?බ9ධතා නවතා දැ›ය.
c+බාlව9 සහ ෙස5Vය. +,යනය VM9, ෙ-වකය9 සහ උපකරණ ද සමÐ9, දැවැ9ත
සහනාධාර සමÐ9 ෙපර}ණට එන ලN. ඒවා එE•²ය9 ,දහ- වTාපාරය සහ ඔගඩ9
(Ogaden) Z 1977 áQ මාසෙb i එwල කරන ලද ෙස5මාQයාl ප\හාරය පරාජය කර9නට
ÈරණාUමක |හ.16 එවක i තවU ෙස5Vය. *ත‰ පාKශවයA | ෙස5මාQයාෙC MHධ ෙවන
ලද c-යාවQය සමහර අව-ථාවල i අlකරණෙය9 M{ෙවන ලද, ෙස5Vය.කරණය
ෙව9නට ග9නා නව ෙරWමෙb වෑය? ෙස5Vය. නායකය9 අගය කරන ලN.

Haile Fida, one of the leaders of MEISON and a member of the Dergue’s Political Bureau, had acquired his Marxist-Leninist
tendencies while studying in France. He was arrested in August 1977 and disappeared after being detained for several months.
13

14

Patrice Piquard, “L’Ethiopie juge Mengistu, le boucher rouge,” L’evénement du Jeudi, 22-28 December 1994.
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American sources estimate that 15,000 Cuban personnel were stationed there.

ÈරණාUමක ෙදාරකඩA හරහා ය9නට සමාජයට හැcයාව පාදන එකම උපකරණය
යැ` ඔo9 VM9 සලකන ලHද ෙමා-කC VM9 හැc තර*9 තw¶ කරන ලN: එන? මනා
ෙලස වැ¯º ෙකා*+,-. පAෂයc. ෙකෙ- oවද, ඒU 1979 ෙවන ෙතA, ‘ඉ4ෙය56යාෙC
ක?කරැ පAෂෙb සංVධානාUමක ෙකා*සම’ (Commission for the Organization of the
Ethiopian Workers’ Party) 6Z[වා ගැpම MHධ |ෙb නැත. 1983 ජනවාEෙb i පැවUෙවන
එZ ෙදවැ, ෙකාංගÀසෙb ප\4ඵල, Vvලවෙb දහ වැ, සංවUසරය සැමdම සඳහා 1984 i
,Kමාණය cdමට ,ය*ත | ‘ඉ4ෙය56යාl ක?කරැව9ෙu පAෂය’ සඳහා ප\මාණවU
තරමට ඵලදායක යැ` ෙස5Vය. +,යනය VM9 V,sචය කරl ලැçය. අ9තK-පAෂ
එකඟතා හරහා ෙල5ක ෙකා*+,-.වාදෙb පHධ4ය ඇgළට ස?JKණ ෙලM9 අlගත
kමට, “ෙs~ˆඨ ඔAෙත5බK Vvලවෙb” උරැමAකාරයා යැ` හ•9ව*9 EWP පAෂයට
අවසරය ෙදන ලN. රෙ. බyවාK“ක ෙබiම සහ ආKÍකය ස?බ9ධෙය9 N“9 Nගටම
බටZර මත යැෙප*9 M•ම ෙÖgෙව9 “ජනතාවෙu ප\ජාත9ත‰වාදයA” යන තරා4රම
පැවdම ෙස5Vය. +,යනය VM9 ප\4Aෙˆප cdම, ෙමම සාKථකUවෙb එකම අ•රැ
වලාªළ |ෙbය.17
පAෂෙb වKධනය MHධ | ෙCගය ,සා එZ සමාජමය සංෙය5ජනෙb “l–{–”
ඵලVපාකයA හට ගැ,ණ. ඕනෑම ෙකෙනªට පAෂයට බැෙඳ9නට හැcයාව ඇතැ`
ෙප9ව9නට }Q9 }¡ ශA4ය ෙයාදව*9 ෙවෙහස |වU වැඩකරන ජනතාවෙu
බyතරය එ`9 ඈU k M•යහ. සාමාWකUවෙය9 ඔo9 හතෙර9 එකකට අ¯ෙව9
,ෙය5ජනය |හ. ෙසාwදා{ව9 සහ MVw ෙ-වකය9 හෙතර9 gනකට වැ‹ සාමාWක
සංඛTාවA ,ෙය5ජනය කළහ. }¡ ජනගහනෙය9 Mයයට 87 A ග?බද වැMය9 |වU,
පAෂ සාමාWකය9 |ෙb එ`9 y{ Mයයට 3 A පමණc.18 නායකය9 මහා බyතරය +ද
හ}දාෙC අය |හ. EWP ෙපාQ•@+ෙර5ෙC ෙබා ෙහාමය Zටz ඩKu සාමාWකය9 ෙව49
සෑi 4®†. ඔo9ෙu සංVධාන ෙබාෙහාමයA කඩා දමන ලද | බැV9 පAෂෙb VHවg9
M•ෙb ඉතාමU –¡ ප\මාණයA පම†.

Ïෂණෙb ඵලVපාකය

Ïෂණයට ෙගා{රැ | V9Nතය9 ෙකාතර? 6EසA යැ` ,s«තව cයන හැcයාවA
ෙ? අව-ථාෙC i ෙනාමැත. 1977 ෙපබරවාE Mට 1978 á, දAවා කාලෙb i අගනගරෙb i
පමණA MHධ | ෙHශපාලන ඝාතන සංඛTාව 10,000 A යැ` 1995 මැ` අැ‹- අබාබා Z
පැව4 න¯ වල i සඳහ9 Vය.19 V9Nතය9 වK•කරණ වලට (èන පාArක, 1979 i ස°ල ඝාතනය
(Falasha) යනාi වශෙය9) ෙබiමට උUසාහ cdම ෙබාෙහ5 Vට 6•ෙවලc9 ෙනා+g Vය
හැc`. ෙචෙකා-ෙල5වැcයාව ස?බ9ධෙය9 කැෙරw බාෙටාෙසA දAවන ලද පEHෙද9,
තම9ෙu දරැව9 “ල දම*9 ප–@ෙ? මාන බල*9 M•න ලද සාත9 වැ, චEතයA අ6
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Christopher Clapham, “The Workers’ Party of Ethiopia,” Journal of Communist Studies, no. 1 (March, 1985).
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Ogla Kapeliouk, “Quand le paysan est tenu à l’écart des décisions politiques,” Le monde diplomatique, April 1984.

Bertrand Le Gendre, “Ethiopie: Le procès de la Terreur rouge,” Le monde, 13 May 1995. In 1997 the secretary general of the
Federation of Ethiopean Teachers suggested a figure of 30,000 political murders since 1974; Amnesty International, Human Rights
Violations in Ethiopia (London: 1978), p. 16.
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ෙහායන ලද කාලය ,මාk ඇත.20 -ටාQ9 කරන ලද VNයටම, ඩKu VM9 වග Vභාග
රZතව Mය¡ ෙදනාම මරා වළ දමන ලද ප–ව “ප\4ගා›,” “ප\4Vvලkය,” නැUන? “EPRP
ෙව49 එන ජනතා Vෙර5X ෙපර•කාර ආරාWකවාi9,” යැ` ආයාසc9 ෙතාරව ෙwබw
අලවන ලN. පැව4 ෙස5Vය. +,යනෙb i ෙලM9ම, සා°Zක ෙසාෙහා9 තවමU ෙසායා
ගැෙන*9 පවÈ. ඇ?ෙන-• ඉ9ටනැෂනw VM9 “අgරැදහ9” |වා යැ` වාKතා කරගU
ෙබාෙහ5 ෙදනා ෙසායා ගැෙනන ෙසාෙහා9 හ}ෙව4. èනෙb MHධ | ෙලM9ම, මරණයට
ප}ºkෙ? වැය රජයට ෙගVය +g` පවා පow වලට cයන ලN. z¡w ෙලM9 සහ
ඉ-මgව ෙපෙනන එක ක-මයA |ෙb න`ෙල59 ලºවA, නැUන? “ෙම9“-[ ෙබ5 ට`
ප•ය,” |ෙbය. රාජT ආරAෂක ෙ-වෙb වඩාUම 6•ªw කරන ලද එA අෙයA | කKනw
ෙටකා [¶ (Teka Tulu) VM9 එය Vෙsෂෙය9ම ෙයාදා ග9නා ලද ක-මය`. 1975
අෙග5-gෙC එක රŽයක i මරා දැෙමන ලද (ඒU ,ල වශෙය9 cයැoෙ9 ඔy සැUකමක i
*ය “ය බව`) අගරජ සහ ඔyෙu *,6Eය | ඉෙජගාෙයy ඇ-ෆා ªමEය (Princess
Ijegayehu Asfa) ෙවlෙව9 ද ෙයාදා ගැlෙœ ෙ? ක-මය`.
නැෙගනZර ජKම9 රාජT ආරAෂක හ}දා | -ටාM VM9 සහ ෙස5Vය. KGB VM9
VVධ මාKග හරහා සහාය සපයන ලN. ෙමා-කC M• ඉ4ෙය56යාl M–9 ෙස5Vය.
ආරAෂක හ}දා VM9 ඉ4ෙය56යාl ආරAෂක ෙ-වකය9ට බාරෙදන ලද MHX9
ගණනාවc. ඇ‹- අබාබා Z i, නැෙගනZර +ෙර5Ôය සහ ෙස5Vය. Vෙsෂඥය9 සහ
ඔo9ෙu ඉ4ෙය56යාl සමානය9 අතර අතරමැNෙයA ෙලM9 සාජ9. ෙලෙග-ෙස
ඇ-ෆාC (Legesse Asfaw) කට+g කෙfය. ශාdEක වධZංසාවට ප}ºවන ලද V9Nතය9
අගනගරෙb පNකෙCNකා වල i ප\දKශනයට තැçම සාමානT 6•ෙවතc. 1977 මැ` 17
වැ,දා ෙ-C ද «wඩé9 ෆ9ê (Save the Children Fund) Z -kඩ9 ජා4ක මහ ෙwක?
ෙශ5කෙය9 ද9වා M•ෙb, “දරැව9 1,000 A මරා දමා 4ෙයනව, ඔo9ෙu මළ Mරැරැ
kNවල අUහැර දමා ඇ4 අතර වw හ`නා සUg9ට VM9 අlභව කර*9 පව4නව…
ඝාතනය කරz දරැව9ෙu ඉහළට ෙගාඩ ගහz මළMරැරැ ඔබට දc9නට z¡ව9, ඇ‹අබාබා වQ9 වාහනයc9 6ටU k යHi කාº වල වැ4ර M•න දරැව9, ඔo9 අය
බyතරයA වයස අoරැ{ එෙකාළෙÖ Mට දහgන දAවා අතර අය`.”21
1991 9 ප–ව නව ජනා•ප4 ෙමෙල- ෙසනාV (Meles Zenawi) ෙu අ•කරණ
පHධ4ය යටෙU න¯ මඟට ෙයා} | 1,823 9 බyතරය නගර වල ඉතා ප\MHධ චEතය9
ස?බ9ධෙය9 |හ;22 ඒU වKග cෙල5›ටK *Qයන 1.22 c9 +g රට zරා හැම අත
පැව4 Ïෂණය, *Qයන 30 කට වැ‹ ජනතාවකට බලපාන ලN. සාෙvAෂ ෙලM9 ය?
තරමක –රArත බවA EPRP ෙවත පැව4 ෙවෙල5 (Welo) නගරය අ4ශෙය9 Ôඩාවට පU
|හ. 1997 මැ` මාසෙb i, ඇ‹- අබාබා Z ඉහළ උසාVෙb අපරාධ V,–රැ Ôඨය ෙවතට
ඔo9ෙu c-යා කට+g සඳහා වගcය9නට කKනw ෆැ9ටාෙb ෙයෙêෙගා (Fantaye
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See Amnesty International, Human Rights Violations in Ethiopia, pp. 9-11, 14-15.

ෙම9“-[ පලා “ය ප– වහාම ෙසනාV ජනා•ප4 බවට පU |ෙbය. ජනසංහාර සහ මාlÇය අපරාධ සඳහා ෙච5දනා ලැ¥ ෙම9“-[
ෙරWමෙb නායකය9 ස?බ9ධ න¯ව 1994 ෙදසැ?බK මාසෙb i කw තැç 1995 මැ` 13 වැ,දා නැවත පට9 ග9නා ලHෙH තව {රටU
න¯වට ෙපර පවUවන ප•පා• සමÐ,. අàෙච5දකයාෙu න¯ව 1996 }ල i පට9 ගැ,ණ, ඊ ළඟ වසර cZපය gළ i Zටz ෙජìˆඨ
,ලධාd9 71 A සඳහා (අනà}ඛෙය9 ඉNEපU කළ 25 U ඇg¡ව) න¯ Vභාග |හ. ඩKu බලවUම Vvලkය ෙමෙහ+? සබඳතා
ක*[ෙC Zටz ප\ධා,යා | ෙ?ජK ෙමලාª ෙටෙෆරා (Melaku Tefera) 1,100 ක ජනතාවA මරා දැ›ම ගැන ෙච5දනා ලැබ 1998 ජනවාE
මාසෙb i අ•ෙච5දනයට ලAkම වඩාUම මෑත කාÁන MH•ය`.
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Yhdego), ¶4න9 හ`ෙල ෙගෙබයාy (Haile Gebeyahu), සහ කKනw ඇෙල} අඹ«C
(Alemu Ambachew) යන අය ඉNEපU කරන ලN. ඒ වගcව +g c-යා අතරට 1977
ෙපබරවාE මාසෙb i ෙඩෙ- (Dese) සහ ෙකා?බwචා (Kombalcha) Z i EPRP සාමාWකය9
VMහතර ෙදෙනA ගෑ- දමා මරණයට ප}ºkම අයU Vය.23 Ìවා (Shewa) මධTම
ප\ා9තෙය9 6ටත වැ‹ෙය9ම ප\MHධ තUවය පැව4ෙb එE•²යාෙCය. එZ ඉතාමU ෙහා‚9
සංVධානාUමකව M•න ලද සහ අෙනªU ෙතවැ, ෙල5කෙb මාA-වාi කœඩාය? අතර
මහU සහායA ලබ*9 M• ජා4කවාi VරැHධ පැUත, ජාතT9තර ප\ජාවෙu අවධානය
හ}ෙC ඇ‹- අබාබා ෙරWමෙb Vsවාසpය බව නැ4 cdමට ෙතාරgරැ ෙබදා හE*9
M•යහ.24 1974 ෙදසැ?බK 20 වැ,දා, ක•9 පැව4 ඉතාQ යටUVWතය කැ¬ යෑෙම9 සහ
රg }y{ ෙවරෙළ9 @îතානT ආරAෂාව යටෙU ඇ4 රට අ`9 කර දැ›ෙම9 ෙහ5 ජා4ය
ෙබNය ෙනාහැc යැ` ෙරWමය තහoරැ කරන ලN.25
“†ෙකාන Nග, ඉ9Nයාl සාගරය අසල, ෙස5මාQ ස?භවෙය9 +g බyතරයA වාසය
කරන ලද ඉ4ෙය56යාෙC ප\ෙHශයA | ඔගාඩ9 සඳහා | ෙස5මාQයාl උHයාචන ,සා
අK¥දයA ඇ4 කරන ලN. ෙස5මාQ නායකයා | ෙමාහමê Mයê බාෙර (Mohammed Said
Barre) ,ල වශෙය9 මාA-වාi-ෙල,9වාදය වැළඳෙගන M•ෙb 1969 පට9 Vය. ෙමා-කC
සහ ෙමාගiï (Mogadishu) අතර සබඳතා 1974 *gරැ “V–මA අUස9 cdෙම 9 ප–ව
තවU ස›ප |හ. ඉ4ෙය56යාව, ෙස5මාQයාව, සහ දªº ෙයෙම9 ලවා ස°හාœ¯වA
,Kමාණය කරkමට ඵලA නැ4 වෑය? වQ9 අනgරැව පාEෙභ5“කය9 ෙදෙදෙනA අතර
ෙත5රා ගැpමA කර9නට ෙස5Vය. +,යනට බලාUමක Vය. ෙමා-කC ෙත5රා ගUෙU
ඇ‹- අබාබා ෙරWමය`. එතැ9 Mට එE•²යාෙC ,දහස උෙදසා | ජන6\ය ෙපර}º (සහ
මාA-වාi-ෙල,9වාi ඒවා ද) ෙම9ම 1977 á, Mට 1978 ජනවාE දAවා පහර ෙද9නට
පැ*† ෙස5මාQයාl හ}දාව ද ආප-සට තw¶ cdම සඳහා ෙම9“-[ හට ෙස5Vය.
හ}දාෙC අV බලය සහ නාoක සහ අාකාsථ මනා සංVධාන සහාය ලබාගත හැcයාවU,
එෙ-ම රෙට9 6ට ෙ-වයට යන c+බාl හ}දා සහාය ලබාගත හැcයාවU පෑNණ.
ෙම9“-[ ෙu c-යාව9 ෙකාතර? කාKයAෂම |වා දැ` cයෙතාU 1988 මාKg 28-30
ඇ‹- අබාබා Z පවUවන ලද ‘ෙල5ක වTාvත වෘUÈය ස*4 ස?ෙ?ලන @+ෙර5ෙC’
4-නව වැ, රŽ-kෙ? i, සංVධානය VM9 ඔyට “ෙHශය9Z සාමය සහ ආරAෂාව සඳහා
| අරගලෙb ඔyෙu දායකUවයට, සහ ඔo9ෙu ජා4ක සහ ආKÍක -වාXනUවය
ෙවlෙව9,” ර9 පදAකමA ප\දානය කළහ. 1988 á, මාසෙb i, රŽ-kම අවස9 k වැ‹
කw ය9නට මUෙත9, •ගÀ (Tigre) ප\ා9තෙb හCෙස9 (Hawzen) Z වැMය9 2,500 A
ෙබ5?බ ප\හාරයA ,සා *ය “යහ. -පාðඤ MVw +Hධෙb ගK,කා (Guernica) Z i
MHධ |වා ෙම9 ෙබ5?බ ප\හාරය එwල | Nනය ෙවළඳෙපාළ Nනයc. යටUVWත +HධයA
කාලෙb oවU, නැUන? ජා4කවාi Vෙර5X මKදනය කාලෙb oවU, පරණ අ•රාජTෙb
මාඉ? වල 6Z• ප\ෙHශ (එE•²යා, •ගÀ, ඔෙරාෙමා, ඔගඩ9, ෙවෙලගා, ෙවෙල5) ,තරම
“ජන6\ය ෙපර}º” වQ9 නායකUවය ෙදන Vvලව වලට හ– |හ, ඒවාෙb කාඩKවරැ
භාVතා කෙf ද ඔo9ෙu හgර9 VM9 භාVතා කරන ලද මාA-වාi-ෙල,9වාi බ23

Ethiopian Herald, 13 May 1997.

Ôඩකයා හ}ෙC එE•²යාව cMෙ-Uම එAසU ෙනාkය. ©* ප\ෙHශය gළ ජනවාK“ක –¶තරය9 ෙබාෙහ5 වශෙය9 M•න අතර VVධ
කœඩාය? අතර ෙw වැ“dම සාමානTයA |ෙbය.
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1882 i ඉතාQය VM9 අ•වාසය කරෙගන M• එE•²යාව හ`ෙල ෙසලාF VM9 1962 ඈඳා ග9නා ලN.

වහරම |හ.26 ෙ? තUවය9 සමනය cdම සඳහා VVධ හ}දා ස?පU යවන ලN, එෙ-ම
සමහර අ9ත-වාම සහ èන-පාArක පාKශවය9 VM9 මහU ෙ- වෑය? කෙf ෙ? කැරQ
වල i M{ෙවන සමහර ෙඝ5ර අපරාධ සඳහා එAසU ජනපදෙය9, ෙස5Vය. +,යනෙය9
සහ ඊශ~ාලෙය9 සහාය ලැෙබන බව`.27
Vෙය.නාමෙb i MHධ | ඇෙමEක9 මැNහUk? වලට එෙරZ වTාපාරය අlව හැඩ
ගසන ලද, “ජනතාවෙu අ`È9 සහ ,දහස උෙදසා | ජාතT9තර Áගෙb -Íර
අ•කරණය” (Permanent Tribunal of the International League for the Rights and
Liberation of Peoples), එE•²යාෙC M{ කරන ලද ෙඝ5ර අපරා ධ ගැන අවධානය ෙයා}
cdමට 1980 මැ` මාසෙb i *ලා9 Z i සැMවාරයA පට9 ග9නා ලHෙHය. එZ වාKතාව
1981 i ‘එE•²යාව සඳහා සහනාධාර උෙදසා | ෙබwWයාl ක*[ව’ (Belgian Committee for
Aid to Eritrea) VM9 ප\කාශනය කෙfය, එZ මතය9 Vශාල වශෙය9 ෙප 9l? කෙf
එE•²යාl ජන6\ය ,දහ- ෙපර}ෙœ (Eritrean Popular Liberation Front) අදහ-ම |හ.28
එය එකg කරග9නා සමහර ෙතාරgරැ (ඇ?ෙන-• ඉ9ටනැෂනw වාKතා වQ9 ද තහoරැ
කරන), නා.M VM9 කරන ලද ෙඝ5ර අපරාධ හා සමානක? ෙප9l? කර4; සැMවාරෙb
M• ප\ංශ ,dAෂකයා VM9, ජන කœඩාය? පwQ වලට එකg කර අනgරැව ඒවා zÒචා
දමන ලද ඔරාòK-–K-uෙw9 (Oradour-sur-Glane) සමඟ සංස9දය දAවන ලHෙHය. “-Íර
අ•කරණය” VM9 ප\කාශ කරන ලද ප4‰කාෙC ෙවාc¯බා (Wokiduba) ගම උදාහරණයA
හැ•යට දAව`. 1975 “?හානෙb i ඒ ගෙ? 110 ක 6EසA සතTලÛ•ක පwQයA
ඇgලත ස°ල ඝාතනය කරන ලN. ඇ‹- අබාබා Z –{ පKෙජ5 වාහන ෙවlවට ෙවාc¯බා
Z මරණ කœඩාය? පදවන ලHෙH {Ëරැ පැහැ4 ෙවාA-වැග9 වෑ9 |හ. ඒවා මළ Mරැරැ
වහාම රŽෙගන ෙගා- සා°Zක *p වළවw වලට VM කළහ. ෙමනෙඩෙෆරා (Mendefera)
අසල ඇ‹ ªවwලා (Adi Qualla) Z ෙHශපාලන Mරකරැව9ෙu රŽඳo? කඳoරA ද
පැව4ණ.
1977 අෙග5-gෙC i එE•²යාl ෙබ{?වාi9ට එෙරZව ෙම9“-[ ප\කාශ කළ “සම-ත
+Hධය” ,සා ෙකාතර? සංඛTාවA *ය “යා දැ` ය9න තවමU පැහැNQ නැත. 1978-1980
කාලය සඳහා MVw වැMය9 සහ හ}දා ෙ-වක 6Eස ඇgළU 80,000 ක ඇ-තෙ?9gවට
ප•ගැp? සඳහා මහU ෙලM9 අහM9 ෙබ5?බ ෙහළන ලද ,සා V9Nතය9 |ව9 ද
ඇgළU oවU එයට අනgරැව රජය VM9 ක-මවU ෙලM9 සා?ප\දා`ක xවන රටාවට
බාධක එwල cdෙ? ප\4ඵලයA හැ•යට *ය “ය ලHදo9 අයU ෙනාෙC.29 මාMක ෙCතන
උපයන හ}දා ෙ-වක 6EසA වාසය cEම ,සා එ`9 තහoරැ ෙකරන ලද ය? තරමක
-ථාවර ආKÍකයA සහ සෑóමකට පUVය හැc සැප+? පHධ4යA නාගEක ෙA9Õය9Z
පැවgන ද කෘrකාK*ක පළාU පÙ ස?පU Vනාශෙය9—ඔ[ව9 ෙවත ෙබ5?බ ප\හාර
ප\ාෙHÌය ම.ටමc9 අVගU Vෂම ජා4ක කœඩාය? ගණනාවA ද M•යහ: ඉ4ෙය56යාl ප\ජාත9ත‰වාi +,යනෙb රාජාœ¯වාi9
M•යහ, 1974 Vvලවෙb i ඉඩ? අZ* | ජනතාව, සහ ඩKu ෙව49 {A V‚ අෙනªU අය. ෙ? කœඩායම ෙබ, අමාර (Beni Amaer)
සහ අෆාK (Afar) කœඩාය? සමඟ එAව Vෙsrත සට9 M{ කළ අතර ෙපා{ෙC රෙ. අනාරArත වාතාවරණයට තවU දායක |හ.
26

අ6\කාෙව9 සහාය ඉවU කරග9නට ෙගාKබෙචාC පට9 ග,Hi ඇ‹- අබාබා සහ ෙටw අVC අතර Aෂ†ක ප\4ස9ධානයA ඇ4
Vය, ©* ප\ෙHශෙb ඉ-ලා? Vෙර5X බලය {Kවල Vය හැcයාව ගැන ෙටw අVC VM9 MU කරදර කරෙගන 4®†.
27

එE•²ය9 ජන6\ය ,දහ- ෙපර}ණ (EPLF) යl °Qක වශෙය9 c--4යා, ජනගහනය අතර පැව4 මාA-වාi සංVධානයA |ෙbය.
වැ‹ ෙකා9සරෙව•C | එE•²ය9 ,දහ- ෙපර}ණ අතර හටගU මතෙôදයc9 ප–ව EPLF ආර?භ Vය, ඉ9ප–ව එතැ9 Mට Vශාල
වශෙය9 }-Q? සංVධානයA ෙලM9 පැව4ණ. See Alain Fenet, “Le program du EPLE, nation et révolution,” in La Corne de l’Afrique.
28

Questions rationales et politique internationale (Paris: L’Harmattan, 1986).
29

Africa Watch, Evil Days: Thirty Years of War and Famine in Ethiopia (New York, 1991), p. 117.

එwල cdම Vෙsෂෙය9ම Vෙන5දජනක | Æව9 හ}දාව ,රgරැව M•න ලද ,සාU—@?
ෙබ5?බ, කැළෑ කැÔම, සහ අ•කාd9ෙu පාලනයට බාධා කරන ඵලVපාක ,සා දැ‹ ෙ{A V‚න ලදහ. කෘrකKමය gළ සා?ප\දා`කව ප\ධාන ©*කාවA ගU කා9තාව9
ෙසාwදා{ව9 VM9 ක-මවU ෙලM9 Qං“ක õෂණයට භාජනය කරl ලැçම ,සා අෙනA
ප\ෙHශ සමඟ ෙවළඳාම සහ වා,ජT කට+g NEමU කර9නට එතර? හැcයාවA
ෙනාලැçමU අනාරAෂාව -Íර කාÁන ෙලසc9 පැව4ණ.30
1982-1985 පැව4 සාගත වල i ජනගහනය මහU ෙලM9 අවතැ9 kමට ප\ධාන
ෙÖgව ගEwලා සට9කා›9ව ඔo9ෙu MVw කඳoරැ වQ9 ෙව9 කර තබ9නට ගU
අර}ණA ,සා යැ` ‘ම සමහර Vට පමණට වැ‹ ප\කාශයA Vය හැc oවU, පE-ථාpය
වශෙය9 ජන කœඩාය? එහා ෙමහා යාම සැලcය +g ෙලසc9 MHධ |ෙbය. එE•²යාව
ෙවන- |ෙb යා9තමකට oවU ෙවෙල5 දැ‹ ෙ- බලපෑ? වලට ලA |ෙbය. 1984
ෙනාවැ?බK සහ 1985 අෙග5-g අතර තැ9 මාරැ කරන ලද 525,000 ක ජනතාෙව9
310,000 A (ප\ා9තෙb ජනගහනෙය9 Mයයට 8.5 A) ෙවෙල5 ෙව49 6ටUව යන ලද
අය`.31 ෙගාඩාK (Godar) වැ, මා`?බඩ ප\ෙHශය9 වල ජනගහනෙය 9 සැලcය +g
සමාlපා4කයA (Mයයට 30-40) Z- කරන ලදහ, ඔo9 ෙබාෙහාමයA –ඩානෙb VරැHධ
කœඩාය? VM9 පාලනය කරන ලද කඳoරැ වල සරණගාතය9 |හ.32 සාගතය
ස?බ9ධව බටZර රටවල i Vශාල ප\MH•යA ලැ®ණ ද, එය රට zරා ෙහ5 cMදා ෙනාV
Vරෑ ප\පංචයA ෙනාkය. සාගතය අ4ශෙය9ම වැදගU MH•යA oවU එය ජනගහනෙය9
Mයයට 25 කට බලපාන ලද ප\ාෙHÌය අK¥දයකට එහා යන ලHදA ෙනාkය. එෙ-ම MයවගණනාවA ඈතක Mට පැවෙතන ලද සාගත මාලාවක එකA |ෙbය. (1972-73 i පැව4
මෑත කාÁන සාගතය ක•9 M• ෙරWමය ඇද වැ•ෙ? ප\ධාන ෙÖgවA Vය.) සාගතෙb
ඵලVපාක වැ‹ෙය9ම දැlෙ9 රජය VM9 ඉwලා M• සැප+? ෙක5ටා අlව තම ආහාර
සං«ත අUහE9නට බලාUමක ෙවන ලද *Qයන ගණනක {vපU ග?බද වැMය9ට`. ඒ
වන Vට ද ග?බද වැMය9ට පනවන ලද බ{ දැ‹ |හ. අ4ශෙය9 උHධමන *ල ගණ9
වලට ක¡කඩෙය9 çජ *ල i ග9නට ඔoනට MHධ k 4®†. ඒU ඒවා ආපy රජයට
සහ4ක *ලකට Vcöමට ඔoනට බලාUමක ෙවන ලN. ඔo9 ෙබාෙහ5 ෙදෙනªට තම
පÙ ස?පU අ`9 කර9නට ද MHධ k 4®†. ඒ ,සා ඉතාමUම නරක ෙCලාවට දැ‹
ආහාර Zඟයc9 ෙප¡නහ. 1982 i සාගතය පට9 ග,Hi, එය සැබෑ ඉෙඩ5රයක
ඵලVපාකයA Vය. න}U අK¥දය තවU නරක අතට හරවන ලHෙH ෙවළඳාම සැබැV9ම
නවතා දැ›ම ,සා`. ෙවෙළ9ඳ9ව ක[ක ෙලM9 වධZංසා වලට පාත‰ kමU සහ
අනාරArත හැÅමA z¡w ෙලM9 පැ4ර යාමU ෙදකම ඊට ෙÖg |හ.
සහනාධාර පාලනෙය9 සහ ජනගහනය අවතැ9 cdෙම9, අ•කාd9 VM9 ඔo9ෙu
අර}º ඉ[ කරග9නට උදC 6†ස ªස“9න අVයA හැ•යට ෙයාදා ගUහ, VරැHධ
මතධාd9 ,හඬ cdමU සහ පAෂ-රාජTය VM9 ඉඩකඩ “VදTාUමක” ෙලM9 N+º
cdමU එයට -වභාවෙය9ම අ`4 |හ. 33 ෙවෙල5 Z හැ ෙර9නට අෙනªU ප\ෙHශය9
වලට රාජT ෙනාවන සංVධාන වQ9 මැNහUkම තහන? cdම සහ •ගÀ ෙවතට යැෙවන
30

Ibid., p. 127.

31

Georges Lecomte, “Utopisme politique et transferee de population en Ethiopie,” Espirit, June 1986.

32

Jean Gallais, “Sécheresse, famine, état en Ethiopie,” Hérodote, no. 39 (October-December 1985).

33

Michel Foucher, “L’Ethiopie: A qui sert la famine?” Hérodote, no. 39 (October-December 1985).

ආධාර ෙවනU පැ4වලට හැරkම ,සා ගEwලා පාලනය යටෙU | ප\ෙHශ වQ9 {ˆකර
පළාU ජනගහනය පලා යාමU ඔo9 ෙම9“-[ හ}දා අwලා ගU කලාප වලට එA
ෙරාA kමU MHධ Vය. ෙ? බලාUකාරෙය9 ෙවනතක යැkම සඳහා ෙබාෙහ5 Vට පහ–ක?
ලැ®ෙ9 ආහාර මඟ එනවා යන ,ෙCදනයA මාKගෙය,. එය Vය• උgෙK ජනවාK“ක
ජනතාව සරැ ප- ඇ4 වැ‹ ආKÕතාවයc9 +g දªණට යවන ෙලසc9 ෙප9l? කරන
ලN. ආහාර තUවය9 සහ ඔo9ෙu ©ෙග5Áය -ථානය ªමA oවU, ෙ? මාරැ cd? වQ9
වැ‹ෙය9 බලපෑමට ලA |ෙb සාගතෙb V9Nතය9 ෙනාව, හ}දා පාලනය යටෙU M•
ජනගහන ෙකා.ඨාශය9ය. ෙ? සඳහා උදාහරණයA හැ•යට ඩKu හ}දා සහ •ගÀ V}A4
ෙපර}ණ (Tigre Liberation Front) අතර ඇVෙල*9 4@ අK¥දය පැව4 ප\ ෙHශ වාF9
දැAVය හැc`. නTා`කව ජනතාවට රŽÂ M•ම ෙත5රාගත හැc oවU, ප\ාෙය5“කව 6ටUව
“ය ජන සංඛTාෙC VශාලUවය ෙප9l? කර9ෙ9 රŽÂ M•මට ෙÖgවA ෙනා4®ණ බව`.
අ•කාd9 VM9 begs teseno යැ` හ•9ව න ලHද, “යහපත උෙදසා තKජ නෙය9 න?වා
ගැpම” නැතෙහාU “අl9ෙu ෙහාඳ ෙවlෙව9 තKජනෙය9 න?වා ගැpම” ය9න ෙමම
ඒකා•ප4ෙයªෙu පාලනයට ඉඩ iම`. සාගතයට ෙපර, xවන තUවය9 ඉතා අZතකර
|ෙb ෙකාතර? ද cයෙතාU ඇ9uෙලා-ඇෙමEක9 වහw Vෙර5X සංVධාන වල අවධානය
පවා ඒවාට ආකKෂණය ෙවන ලද රාජT ෙගාVෙපාළ වල ෙ-වය cdම සඳහා Vශාල නගර
වQ9 “-ෙCÒඡා ෙ-වකය9” ෙසායා ගැpෙ? ප\4පU4ය 1980 i හ•9වා ෙදන ලN.34
“ග?මානකරණය” ප\4පU4ය ඉලAක කරන ලHෙH තැ,9 තැන සැEසර*9 xවUවන
ජනගහනය9 |හ. ඒ ෙග5ත‰ වQ9 ඒවාට දැ‹ සහ සමහර Vට ෙw වÆරන ප\4ෙර5ධය9
වQ9 ප\4චාර ලැ®†. ඒවා ෙබාෙහ5 ආකාර වQ9 ෙකා*+,-. ෙරWම යටෙU දcන
ග?බද වැMය9ෙu +Hධ හා සමාන |හ. ෙමාසැ?@A Z MHධ | ෙලM9, පAෂෙය9 වඩා
පහ–ෙව9 පාලනය කරත හැc | සංVධාන වලට ග?බද ප\ජාව කœඩාය? කරkම
අර}ණ |ෙb එ`9 ග?බද වැMය9ව “ඔo9 Zතන VNය සහ ඔo9ෙu xවන රටාව
ෙවන- කර*9, {ˆකර පළාU වල නව ßතන සමාජයA ,Kමාණය කරන අ¶U
පEÒෙ÷දයA ආර?භ කර*9, එ`9 සමාජවාදය ෙගාඩනඟ9නට උදC cdම,”35 NEමU
කරl 6†ස`. ජනගහනය මාරැ කරන වැඩ සටහන ෙලM9ම, ඉලAකය රාජT වගා
Aෙˆත‰ය z¡w cEමU සහ “නව *,සා” ,KමාණයU යන ෙදකම |හ. *ෙචw øචK
(Michel Foucher) නමැ4 ©ෙග5ල VදTාඥයා ෙප9වා {9 පEN, “ඉෙඩ5 රය සහ ෙHශÆ†ක
අK®දය බලපාන ලද පළාU වලට වඩා මහU ඈතකට සාගතෙb ඵලVපාක දැlෙ9 එය
රට වැදගU අවකාශමය ආකාරයc9 සංVධානය cdෙ? }ලාව සඳහා ෙයාදා ගැpම
,ස`.”36
සමහර ෙමෙහ+? සෑෙහන තරමකට සාKථක යැ` සැලªණ ද, ඒ ෙමෙහ+?වල *,- වැය
ගණනය cdම අ4ශෙය9 {ˆකර`. අ?බාෙසw (Ambassel) සහ ෙවෙල5 වැ,, සමහර
yවමාරැ කඳoරැ gළ පැව4 Mයයට 14 ක මරණ ම.ටම සාගත පැව4 yදකලා ෙපෙදසක
i වාKතා |වාට පවා ඉහළ |හ.37 ෙ? අකාKයAෂමUව ෙb V9Nතය9 200,000 Mට
Anti-Slavery Society, Forced Labour in Humera: Intervention on behalf of the Anti-Slavery Society, a report presented to UNESCO’s
Human Rights Commission, Working Party on Slavery (Geneva, August 1981). See Africa Watch, Evil Days, p. 167.
34

35

Report from President Haile Mariam Mengistu to the Central Committee of the Ethiopian Worker’s Party, 14 April 1986.

36

Foucher, “L’Ethiopie,” p. 112.

37

Cultural Survival, Ethiopia: More Light on Resettlement (London: Survival International, 1991).

300,000 ට අමතරව ඒ හා සමාන සංඛTාවක ජනතාවA “වැඩවස?වාදෙb” Mට
“සමාජවාදය” දAවා ක‹න? කරkෙ? කාලය gළ i @wලට ෙදන ලHෙHය. ඔo9ට
ජාතT9තර සහනාධාර ලැçම උවමනාෙව9ම අවZර කරන ලN. පලා ය9නට තැU කරHi
අහM9 දමන ෙබ5?බ වQ9 මරා දැ}†. ෙපාෙරා9{ | NවTෙල5කය ෙවත රŽෙගන යHi
ඇ9ෙටාෙනාC Æව9යානා ඇgළත මඳ වා+ෙව9 +g | ප\වාහනය සඳහා බ¯ රඳවා තබන
ෙකාටෙ- i එAෙක5 y-ම Zරk නැUන? Fතලට *i *ය “යහ. එෙ-U නැUන?,
ප\මාණවU ෙනාවන ආහාර ෙතාග සමඟ ඔo9ව ෙසායා ග9නා පළ} කœඩායමෙu
කැමැUත කර9නට (සමහර Vට ඔo9 *pමරැව9 |හ) සරලවම අතරමං කර දමන ලN.
සාගතය VM9 ෙරWමය ෙවත ෙපා{ෙC *ශ~ ප\4ඵල ෙගෙනන ලN. ෙම9“-[ VM9
}Q9ම ගැට¡ෙC පEමානය සඟව9නට වෑය? කෙfය. ඒU අනgරැව, 1984 MMරෙb i
බටZර පළ | සාගතෙය9 ෙපෙළන V9Nතය9ෙu ක?පනය ඇ4 කරන ඡායාරෑප තම
වාMයට ෙයාදා ෙගන ඊට ප\4ප\හාර {9ෙ9ය. 1984 ෙනාවැ?බK 16 වැ,දා ආෙCගය9
වැ‹ෙය9ම උÒඡ ෙලM9 පැව4ය i, ඔy *Qයන 2.5 ක ජනතාවA තැ9 මාරැ කරkෙ?
Èරණය දැl? {9ෙ9ය. ෙKග9 පEපාලනය එම අදහසට Vෙර5ධය දැA|වU, ඔy ඒ
සඳහා ජාතT9තර ප\ ජාවෙu සහාය ලබාග9නට සමU Vය. ප\ං ශ VHවg9 අතර
ෙකා*+,-.වාදෙb සං-කෘ4ය yරැ zරැ{ |වA ,සා ප\ංශය gළ ප\4චාර ය? තරමකට
මඳ ෙලසc9 දc9නට ලැçම සමහර Vට හ}දා VM9 නැවත පNං« කරkම ගැන
Vෙර5ධය පා9නට ‘මා`? ෙනාමැ4 ෛවදTවරැ’ (Medecins sans Frontières) VM9 ගU
Èරණය 6[පස | එක ෙÖgවA Vය හැc`. එම Èරණෙb ප\4ඵලයA හැ•යට
ෙම9“-[ ෙරWමය VM9 1985 ෙදසැ?බK 2 වැ,දා ඒ සංVධානෙb සාමාWකය9 ‘6•ගත
ෙනාහැc zHගලය9’ (persona non grata) හැ•යට ප\කාශ කරන ලN. z¡w | ම.ටමc9,
එAසU ජාÈ9ෙu සංVධානෙb Vෙsෂඥය9ෙu සහාය සහ අන“ ඡායාරෑප කළමනාකරණ
කට+g ,සා ෙරWමයට ආහාර ෙතාග ෙගාඩගසා ග9නට හැcයාව පෑNණ—ෙබාෙහාමයA
ෙදන ලHෙH හ}දාවට`—එෙ-ම “ෙල5කය අ6 ෙව}” (We Are the World) යන •තය ගයන
ලද VVධ ෙරාA සං•තඥය9 VM9 ,Kමාණය කරන ලද මාlÇය සහෙය5•තාවෙb ෙපර
ෙනා| Vරෑ රŽwලA ෙව49 වාM ලැ¥හ. 1980 ගණ9 වල ගැටවර වයෙ- M•න ලද
*Qයන ගණනක ජනතාවෙu සVඥානෙb ෙමම ඉ4ෙය56යාl නාටකය ගැන ඉ4E k ඇ4
එකම මතකය සමහර Vට එම Mං{ව පමණAම Vය හැc`.
1988 වසෙර9 ප–ව ෙම9“-[ෙu වාසනාව පහත වැ•ම ෙස5Vය. +,යනෙb
ෙකා*+,-.වාදෙb ඉරණම සමඟ අKධ ෙලM9 සමගා› |ෙbය. 1990 මාKg මාසෙb i
ෙස5Vය. හ}දා උපෙHශකය9 සට9 කලාප වQ9 ඉවU k යාම ,ෙCදනය කරl ලැçය.
ඒ ෙවHi බලෙb සමබරතාවය අ,A පැUතට වැ‹ ෙව9නට ඒ වන Vට ද පට9 ෙගන
4®†. ‘එE•²යාෙC සහ •ගÀ Z ,දහස උෙදසා | ජන6\ය ෙපර}ණ' Mට සෑම ෙපර}º වල
i ම හ}දාව ප–බM*9 M•යහ. නැවත පNං« කරkෙ? ප\4පU4ය නවUවා දැ›ම සහ
ආKÍකය Qබරwකරණය කරන ෙමෙහ+? වTාජාලංකාරෙය9 දැl? iම හා සමගා›ව
1989 මැ` 16 වැ,දා රජය ෙපරළන ªම9ත‰ණයA අUහැර දැ›ෙම9 ප–ව හ}දාව VM9
අවස9 ÙHධකරණයA MHධ Vය. ªම9ත‰ණකරැව9 අතරට රහ- ෙ-වා Eංගා ෙගන M•
අතර ප•ගැp? අ4ශෙය9ම දරැº |හ. 1990 á, 21 වැ,දා ෙම9“-[ VM9 ෙපා{ෙC
ජනතාව හ}දාවට බඳවා ගැpම p4ගත කෙfය. වයස අoරැ{ දහඅටක අයට නTා`කව
එය අදාළ oවU ප\ාෙය5“කව වයස අoරැ{ දාහතර Mට දාසය දAවා, පාසැw ෙහ5 පාප9{

‘-ඩාංගන වල i අwලා ග9නා අයවU ඊට ඇgළU කර ගැ,ණ. 1991 i උස- අධTාපන
ආයතන වසා දැ*ණ. +ද වෑයෙ? ෙකාට-කරැෙවA Vය +g යැ` Mය¡ M–9ට ,ෙය5ග
ෙකEණ. ඇ‹- අබාබා මත අúව තද ෙව*9 පව4Hi, *Qයන 1 කට වැ‹ ෙසාwදා{ව9
+g, ඉරාකෙb තර? Vශාල අ,වාKෙය9 බැ‚ය +g හ}දාවA තැpෙ? ඔyෙu අර}ණ
1991 අෙv\w 19 වැ,දා ෙම9“-[ ,ෙCදනය කෙfය. ඒ ෙමාෙහත ෙවHi ඔyෙu හ}දාෙC
ඒ වන VටU 450,000 A (1974 i M• 50,000 හා සංස9ඳනෙb i) | අතර එය උපසහාරා
ප\ෙHශෙb Vශාලතම හ}දාව |ෙb සෑෙහන තරමක පරතරයA ඇ4ව`. ඉ4ෙය56යාl
හ}දාව N“9 Nගටම මහU පරාජය9 වQ9 Ôඩාවට පUෙවHi, ෙම9“-[ෙu බලය “Qó
ය9නට පට9 ගැ,ණ. 1991 මැ` 21 වැ,දා ඔy ෙක9යාව හරහා M?බාÛෙC Z හරාෙK
(Harare) ෙවත පලා “ෙbය. එZ i ඔyට සරණ සපයන ලHෙH –{ ෙරාෙêrය9 යටUVWත
පාලකය9ට එෙරZ අරගලෙb kරයා | ෙරාබ. }ගාෙÛ VM,. 1994 MMරෙb i
ඉ4ෙය56යාl ෙûදවාචකෙb වග‘ම බාරග9නට ඇ‹- අබාබා Z i න¯වට ෙපp
M•9නට ෙම9“-[ව කැඳවන ලද Vට, Ethiopian Herald zවUපෙU නැෙගනZර ජKම9
වාKතාකරැව9 VM9 උzටා දAවන ලද පEN “අÈත සාත9ෙu උරැමය අ6 gර9 කර දමා
-වභාව ධKමයාවම අෙv පාලනය යටෙU තබ},” යැ` cයන ලද *,සාව උHධKපණය
cdම M?බාÛෙC VM9 ප\4Aෙˆප කරන ලN.38

>ෙසාෙෆාA ප#චDඩFවය: ඇAෙග=ලා සහ ෙමාසැLMN
පහෙළා-වැ, Mයවෙ- Mට අ6\කාl ෙවරළබඩ ෙපෙදෙ- ,ෙය5ජනයA පෘgගාලය
VM9 පවUවාෙගන යන ලHෙHය. ඒU එය Vශාල අ•රාජTයA (ඔo9ෙuම ප\මාණෙය9
VMප- Æණයc9 +g) යටUVWත කරkමට එය ප–ව පැ*†ෙයA |ෙbය. 1884-85
බKQ9 ස?ම9ත‰ණෙb i +ෙර5Ôය බලවg9 අ6\කාව ෙබදන Vට ඊට අව-ථාව ඔoනට
ප\දානය |හ. ෙ? කw ප–ව “ය සහ මg6•9 පමණA ෙපෙනන ලද යටUVWතකරණය
VM9 VVධ යටU VWත ජාÈ9 අතර එක}gවක හැÅමA වKධනය kම වළAවන ලN.
එZ ප\4ඵලයA හැ•යට. 1960 ගණ9 }ල i අVගU අරගල NයU කළ කœඩාය? වලට
යටUVWත Vෙර5X Mg? පැg? මත රඳා M•9නට MHධ |හ, ඒවා Mය¡ ජා4කවාi යැ`
සැලෙකන ලද අàප\ායය9ට වැ‹ෙය9 සෑෙහන තර*9 බලවU යැ` සැලª†.39 ඔo9ෙu
අ9තගා› දැAම සඳහා ඇ4 බාධක ගැන දැlවUව, -වාXනUවෙය9 ප–ව ජා4කවාi
කœඩාය? ඔo9ෙu “ඇgළත හgර9” (inimigo interno) 6•බඳව අවධානය ෙයා } කළහ.
එ`9 ඔo9 අදහ- කෙf සා?ප\දා`ක ෙග54‰ක ප\ධාp9, යටUVWත පාලකය9 හා හoෙw
කට+g කරන ලද ජනතාව, සහ ෙHශපාලන VරැHධ මතධාd9 |හ. ඒ Mයwල9ටම රටට
අනgරැදායක අය යැ` ෙච5දනා එwල |හ. -ටාQ9 සහ පෘg•M ආඥාදායක
ඇ9ෙට5,ෙය5 සලසාK (António Salazar) අතර කැ¬ 4®ණ ෙHශපාලන සං-කෘ4ෙb හැ ඩ
yරැක? එයාකාර |ෙbය. පෘg•M යටUVWත බලය හNMෙb ,Aම යාම MHධ oවU
,ෙය5Wත ප\ජාත9ත‰වාදයA ෙගාඩනඟ9නට 4®º NEගැ9k? |ෙb අwපයc.
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Quoted in Le Gendre, “Ethiopie.”
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On this point, see the work of Michel Cahen, especially his disagreements with Elisto M. Macamo in Lusotopie, 1996, pp. 365-378.

ඇ9ෙග5ලාෙC ජනතාවෙu ජනරජය
–{ යටUVWත ජනගහනෙb දැ‹ ෙක5පය මධTෙb, 1974 i Q-බ9 Z බලය අwලා
ගU ,ලධාd9 තම9 යටUVWත වලට ,දහස iමට පාArක යැ` cයන ලද ෙමාෙහාෙU
i පෘg•M හ}දාව ශA4මU ෙලM9 අැ9ෙග5ලාව තම9 බාරෙb තබාෙගන M•යහ. 1974
áQ මාසෙb i හ}දාව ඉAම†9 ,Aම යාමU සමඟ 1960 ගණ9 Mට ,දහස ෙවlෙව9
සට9 කරන ලද සංVධාන gනc9 +g තාවකාQක ස9ධානයක ආœ¯වA හදාගැpමට
මාKගය පෑNණ: ඇ9ෙග5ලාෙC ,දහස උෙදසා | ජන6\ය වTාපාරය (Movimento Popular de
Libertação de Angola -MPLA); ඇ9ෙග5ලාෙC ,දහස උෙදසා | ජා4ක ෙප ර}ණ (Frente
Nacional de Libertação de Angola -FNLA); සහ ඇ9ෙග5ලාෙC පEJKණ ,දහස උෙදසා |
ජා4ක +,යනය (Uniao Nacional para a Independência Total de Angola -UNITA). 1975
ජනවාE 15 වැ,දා ඇwෙවාK (Alvor) Z i ,දහ- “V–ම අUස9 කළ ප–ව නව පෘg•M
ජනරජය VM9 ෙ? සංVධාන “ඇ9ෙග5ලාෙC ජනතාවෙu එකම pතTාlÜල ,ෙය5Wතය9,”
යැ` හ•9වන ලN. කාල සටහන අෙvAෂා තබාගත හැc යැ` ෙප,ණ: මාස නවයA
ඇgළත i වTව-ථාදායක සභාව සඳහා මැ4වරණ පැවැUVය +g Vය, 1975 ෙනාවැ?බK
11 වැ,දා ස?JKණ ,දහස ප\කාශ කළ +g Vය. ඒU 1975 ෙපබරවාE Mට á, දAවා
කාලෙb i පෘg•M9 400,000 A ,Aම “ය ප–ව ෙ? කœඩාය? gන අතර ෙනාස9–9
තUවය9 ඇ4 kම ,සා තාවකාQක ස9ධාන ආœ¯ෙC (එZ i ෙතාරgරැ, අ•කරණ, සහ
}ලT අමාතTාංශය9 MPLA බාරව M•යහ) ශකTතාවය ඉAම†9ම නැව4ණ. ෙw වÆරවන
MHX9 එ9න එ9නම සාමානTයA බවට පU |හ. තම සං«ත ශA4මU කරගැpම
සඳහාU සහ ඔo9ෙu VෙHÌය *ත‰ පාKශවය9ෙu මැNහUk? වලට Þදාන? kම
සඳහාU, Mය¡ පාKශවය9 VM9 á, 14 වැ,දා නාªරැ (Nakuru) සට9 Vරාමය සරලව
ෙයාදාගUහ.
1974 ඔAෙත5බK පට9 ෙස5Vය. +,යනය VM9 MPLA ෙවත ෙදන }ලT සහ හ}දා
සහාය සැලcය +g ෙලසc9 වැ‹ කරන ලN. ඊ,යා ‘අVගU හ}දා වTාපාරය’ න? |
පෘg•M හ}දාෙC වාමාං¿ක පැUෙත9, සහ ඇ9ෙග5ලාව ,දහස ෙවත ප\ ෙCශය
–පdAෂාව පෘg•M ආœ¯ව VM9 පවරා 4®º ¶අ9ඩා (Luanda) පNං«ය 4ෙබන ලද
“රg අH*රාw” ඇ9ෙට5,ෙය5 ෙර5සා ª•9ෙහා (António Rosa Coutinho) ෙව49 ද සහාය
MPLA ෙවත ලැ@ණ. 1975 මාKg මාසෙb i පළ} c+බාl සහ ෙස5 Vය. උපෙHශකය9
ර ට ට ෙගා ඩ බැ -හ . ෙ? È ර ණ ය ප – ව Ñ ෙඩ w කැ -ෙත‰5 V M 9 V -ත ර ක ෙf
ෙමෙ-ය: “අ•රාජTවාi ද?වැෙw {Kවලම zරැක අද අ6\කාව ෙව`. ෙවනU රටවw වලට
අUදc9නට MHධ ෙවන ලද VVධ අව• g•9 ෙනායා ෙක•9ම ෙග54‰කවාදෙය9
සමාජවාදයට 6Vෙසන ෙහාඳම බලාෙපාෙරාUgව එZ ඇත.”40 1975 අෙග5-g 14 වැ,දා
තාවකාQක ඒකාබHධ රජය කඩා වැ•මU සමඟ, c+බාl ෙසාwදා{ව9 හාර ප9Mය
ගණනA රŽගU (බyතරය ක¡ හමැ4 අය |හ) Vietnam Herocio නැව ¶අ9ඩා Z නැංÆර?
දැ?ෙ?ය. ඔAෙත5බK 23 වැ,දා UNITA පැUත ගU දªº අ6\කා ව මැNහU ෙවHi,
ෙස5Vය. සහ c+බාl උපෙHශකය9 සංඛTාව 7,000 A |හ. MPLA
සහ එZ
අlගÀාහකය9 UNITA වැදගU යැ` සැ ලªෙC නැත; Pravda එය V-තර කෙf “èනෙය9
සහ CIA ෙව49 එන ªQයට මරණ අය 6d M•න Vකට හ}දාවA සහ වKගවාi දªº
Interview, Afrique Asie, 16 May 1977, quoted in Angola, bilan d’un socialisme de guerre, ed. Pierre Beaudet (Paris: L’Harmattan,
1992).
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අ6\කාlව9 සහ ෙරෙêrයාlව9 VM9 සහාය ෙද9නA,”41 හැ•යට`. ෙ? පැහැNQ cdෙ? ය? සත
UNITA සෑම Vටම සාත9 සමඟ “V–? අUස9 කර*9 M•ෙb ය. එZ නා නා ජා 4ක |
සංVධානෙb සහ *ත‰ පාKශවය9 6•@Ë කෙf ෙල,9වාi සහ -ටාQ9වාi ප\ෙCශෙb
4Uත යථාKථය`, එෙ-ම ෙජ5නා- සැV?@ (Jonas Savimbi) සහ 6A ෙබ5තා (Pik Botha)
එකම ෙ?සෙb අ–9 ගැpම -ටාQ9 සහ Z.ලK අතර “V–ම මතකෙb ඇ4 අයට
z{මයA ෙනාkය.
ෙස5Vය. සහ c+බ9 Æව9 සහාය ෙරWමෙb පැවැUමට ÈරණාUමක |වා යැ`
ඔvz කරන ලN. පෘg•M යටUVWතෙb ආභරණය හැ•යට 4ෙබන ලHෙH M4ය? ය•
අ‚*9, 1975 ෙනාවැ?බK 11 වැ,දා MPLA සහ UNITA ත, ත,වම රෙ. ,දහස
,ෙCදනය කළහ.42 MPLA VM9 ෙවරළබඩ ප\ෙH ශය, නැ Cෙතා [ෙපාළවw පමණA ෙනාව
ෙතw ,• සහ Nයම94 ද තම9ට තබා ග,Hi, ෙස– ප\4වාi9 (ඔo9 අතර ඉAම†9
වැදගU තැනකට පUෙව9ෙ9 UNITA) VM9 උgර සහ මධTම තැ,තලාව ඔo9ට ෙව9
කර ගUහ.
දªº අ6\කාෙව9 සහ ෙකා*+,-. රටවw වQ9 කරන මැNහU වQ9 ප–ව, VVධ
කœඩාය? ෙව9කර ග9නට දªº අ6\කාෙC ෙවනU නායකය9ට සහ බටZර බලය9ට
පහ– |හ. සෙම5ෙර මෙෂw (Samoa Machel) නමැ4 ෙමාසැ?@A නායකයාට අlව හ}දා
ෙපළ ගැ-kෙම9 අරගලෙb ,Kදය -වභාවය පැහැNQ ෙව`: “ඇ9ෙග5ලාෙC i, පAෂ
ෙදකA එcෙනකාට }yණ i M•4: ඔo9ෙu *ත‰ පාKශය9 සහ රෑකඩය9 සZත
අ•රාජTාවදය, සහ MPLA ෙවත සහාය ෙදන ප\ ග4ÌÁ හ}දාව9. එය ඒ තර? සරල`.” 43
අෙගා-È9ෙහ5 ෙ9ෙට5 (Agostinho Neto) MPLA Z ,තරඟෙය9 පU | නායකයා
ෙපාෙත-ත‰9ත පා-ටKවරැ9ෙu පැUෙත9 එන ලද ක¡ ජා4යට ඇg¡ කරගU ෙස5Vය.
පාArක පෘg•M ෙකා*+,-. පAෂෙb 1950 ගණ9 Mට සාමාWකෙයAව M•න ලHෙදc.
MPLA ,Kමාණය k 4®ෙœ 1956 i ය. ෙü. මෙUය- පාoෙල5 (J. Mateus Paulo) සහ ඒ.
ෙඩා*9ෙග5--වැ9 ඩෙන? (A. Domingos-Van Dunem) වැ, එZ ෙබාෙහ5 කාඩKවරැ9
1960 ගණ9 වල i U.S.S.R. Z i zyºව ලබා M• අතර එවක පැව4 මාA-වාiෙල,9වාi නTායය9 ගැන ෙහා‚9 දැන M•යහ. ෙ? VදTාUමක සමාජවදෙb zyºවට
අමතරව, ෙü. නජ?බා ෙය*නා (J. Njamba Yemina) වැ, සමහර අය ද VෙHශය9 Z i,
එAෙක5 ෙස5Vය. +,යනෙb i නැUන? c+බාෙC ගEwලා පාසැw වල i හ}දා zyºව
ලබා M•යහ.
බලය බාරගැpෙම9 ප–ව, 1977 ෙදසැ?බK 4-11 i පැව4 ¶අ9ඩා ෙකාංගÀසෙb
(Congress of Luanda) Z i, ජන6\ය-ෙපර}º Vලාසෙb වTාපාරයA හැ•යට ෙපp
M•ෙම9 ඉවUව ෙබාwෙෂVA මතවාදය අlව නායකUවෙb මඟ ෙප9වන පAෂයA ෙලස
හැඩගැෙස9නට MPLA Èරණය කෙfය. ජාතT9තර ෙකා*+,-. වTාපාරයට එකg Vය
හැcයාව ලැෙබ9ෙ9 එවැ, පAෂයකට පමණA යැ` MPLA නායකය9ට වැටZණ.
ෙකාංගÀසයට සහභා•ව M• රාow කැ-ෙත‰5 VM9, “වැඩකරන ජනතාවෙu කැමැUත
Pravda, 5 November 1975, quoted in Branko Lazitch and Pierre Rigoulot, “Angola 1974-1988: Un échec du communisme en
Afrique,” supplement to Est et ouest, no. 54 (May 1988).
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To the name People’s Republic of Angola, the only one recognized by Portugal in February 1976, UNITA and the FNLA added the
adjective “democratic.”
42
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Quoted in Lazitch and Rigoulot, “Angola 1974-1988,” p. 33.

,වැරNව දAව9නට හැc” එකම ක-මය යැ` cය*9 නව MPLA ක?කරැ පAෂය වහාම
6•ග9නා ලN.
“ෙAවල පAෂයA g•9 ගැෙනන Èරණ ෙයාදා ගත හැc එකම උපකරණය” රජය
යන අදහස VM9 අඟවන ලHෙH ප\4වාi පAෂ Mයwල ගැන දැ‹ ෙ- Vපර*9 M•ය +g
යැ` cයාය. ඒවා වාමාං¿ක බ- වහර 6[පස Mට ඔo9ෙu ප\4Vvලkය -වභාවය සඟවා
ෙගන M•නවා යැ` JKවාlමානය ෙව`. උgරැ අKධ ෙග5ලෙb ෙකා*+,-. ෙරWම එෙතA
කwතබාෙගන M•න ලද “අපගා› Vෙර5X” 6•ෙවU ගණනාවA ඇ9ෙග5ලාෙC මgෙව9නට
පට9 ගැpම z{මයA ෙනාෙC. ඇ9ෙග5ලාෙC නව භA4ය ෙබාwෙෂVAවාදය යැ` cයා
,ල වශෙය9 -ථා6ත ෙව9නට ප\ථමෙය9 පවා, ෙ9ෙට5 VM9 ඒ ස?බ9ධෙය9 සැලcය
+g තරමක අUදැ‘මA ලබාෙගන 4®†. 1975 ෙපබරවාE මාසෙb i (පෘg•M හ}දා වල
සහාය ඇ4ව) ඔy VM9 ඔV?®9¯ (Ovimbundu) කාඩK | ඩැ,ෙයw «ෙප9ඩා (Daniel
Chipenda) නායකUවය {9 “නැෙගනZර කැරQ” පාKශවයට පහර ෙදන Vට, එය 1967 Mට
MPLA VරැHධ මතධාd9 gර9 කර දමන ෙමෙහ+? මාලාවක නවතම MH•ය යැ`
«ෙප9ඩා cයා M•ෙbය. එය MZෙb තබාෙගන අපට “ජනා•ප4 සහ ඔyෙu කාඩKවරැ
cZප ෙදෙනA ශාdEකව gර9 කර දැ›ම ඉලAක කරගU අභT9තර ප\4Vvලkය
ªම9ත‰ණයA “ෙසායාෙගන එය ,s‘-ය” කරන ලදැ` cයා M• 1974 ෙපබරවාE මාසෙb
i ,ªU කළ MPLA ,ෙCදනය වඩා පැහැNQව වටහා ගත හැc`.44
යටUVWත ෙරWමෙb *ය “යා යැ` ගංටාරය නාද කරන ලද ෙමම 1974 අෙv\w 25
වැ,දා ¶අ9ඩා MHX9 වල i ෙ9ෙට5ෙu ප\ධාන ප\4වාi9ෙග9 එA අෙයª | අභT9තර
කට+g ඇම4 pෙට5 අwෙC- (Nito Alvès) එZ M•ෙbය. අෙනªU නායකය9 එZ ෙනාM•
,සා, සැලcය +g ෙලසc9 යටUVWත Vෙර5X චKයාවA දAව9නට හැc යැ` ඔvz
ෙනාකර9ෙ9 න? –Hද9ට ඇ9ෙග5Qයාl ජා4කUවය ෙනාiම g•9 නාගEක ක¡
ජනගහනෙb Vශාල ච9ද සමාlපා4කයA Nනා ග9නට ඔy සමU |ෙbය. -ටාQ9වාi
6•ෙවU ෙයාදා ග9නට ඔy ඉතා පැහැNQවම ප–බට ෙනා| ,සා Nනාෙගන 4¥ ‘ජන6\ය
බලය’ (poder popular) යැ` ඔy හ•9වන ලHද ට -ý 4 ව9නට ඇwෙC- හට අසwවැM
ප\ ජා පHධ4යක සහාය ලැç 4®†. මාඕවාi ස?ප\ දාෙය9 ඇ4දැ‹ව M•න ලද
ෙබාෙහාමයA M• V9Nතය9ට ෙමම 6•ෙවU z{මයA ෙනාkය.45 ෙස5Vය. +,යනෙය9,
c+බාlව9 ෙව49, සහ පෘg•M ෙකා*+,-.වාi9 ෙව49 ලැෙබනවා යැ` c× ආධාර
6•බඳ ෙපාෙරා9{ ගැන Vsවාසය තබාෙගන ඔy 1977 මැ` 27 වැ,දා රජය ෙපරළන
ªම9ත‰ණයකට වෑය? කෙf ඒ අව-ථාෙC i පට9ෙගන 4®ණ ලද ඔyෙu පාArකය9ව
ÙHධකරණයට ලAkම වළAවා ගැpම 6†ස`. ෙමෙහ+ම අසාKථක යැ` පැහැNQ ෙවHi
(එයට අKධ වශෙය9 ෙÖg |ෙb ඇwෙC- ෙu VෙHÌය උපෙHශකය9ෙu අNමN බව`),
ෙ9ෙට5 VM9 ෙK‹ෙය5 Vකාශනයc9 ෙමෙ- cයන ලN: “ෙ? MHX9 වලට සහභා• |
ජනතාව ගැන අ6ට ය? කKකශ ෙලසc9 කට+g කර9නට MHධ ෙවලා 4ෙය9ෙන ඇ`
cයා ජනතාව අවෙබ5ධ කරග9නවා ඇතැ` cයල මම Vsවාස කරනව.” “වKගවාදය,
ෙග54‰කවාදය, සහ කලාපවාදය,” ය9නට ෙච5දනා ලැ¥ ªම9ත‰ණකරැව9 රŽ‹කw
ÙHධකරණෙය9 {A V9ඳහ. මධTම ක*[ෙC සාමාWකUවය සහ රෙ. ප\ධාන තනgරැ
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Libération-Afrique, no. 9 (March 1974).
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See an informed Trotskyite point of view in Claude Gabriel, Angola, le tournant africain? (Paris: La Brèche, 1978).

}¡ම,9ම ෙවන- කරl ලැçය.46 අගනගරෙb ගැ[? ඇ4 |හ. මKදනය ප\ා9ත ඇgළත
ගැËරටම ළඟා |හ. අෙග5-g 6-7 රා4‰ය9 Z i lÆ9සා (Ngunza) එන? දªº ªවා9සා
(South Kuanza) Z අපගා›9 204 ෙදෙනª මරා දැ*ණ47; 1991 9 ප–ව NVගලවා
ගUතo9 VM9 ෙප9වන දUත සමඟ ෙමම දUතයට Vsවාසpය බවA ලැෙÛ, MPLA
VM9 ,s«තවම හාර ප9 දහසක සාමාWකය9 ඒ අව-ථාෙC i ÙHධකරණයට ලA
කරන ලදැ` ඔo9 වාKතා කළහ. +ද හ}දාෙC M• ෙHශපාලන ෙකා*-සාKවරැ9
ෙබාෙහාමයA gර9 කරන ලHෙH MPLA මධTම ක*[ෙC සාමාWකෙයA | ඇ,බw
සැ6Q,යා (Aníbal Sapilinia) VM9 ¶ෙවනා (ෙමාAMෙකා) (Luena) (Moxico) Z i ය.48
රජය ෙපරළන ªම9ත‰ණයට ෙපර pෙට5 අwෙC- ජන6\ය |ෙb Diario de Luanda
zවUපෙU ඔy පළ කරන ලද Èරැ Q6යA සහ “Kudibanguela” සහ “Povo em armas,”
න*9 රෙ. {vපU xවන තUවය9 ,තර ෙහළා දcන ඔyෙu අදහ- දAවන ලද
ෙK‹ෙය5 වැඩ සටහ9 ෙදකA මාKගෙය,. සමහර ප\ෙHශ වල උගÀ ආහාර Zඟය9 පැව4
බව ෙ? ෙHවw වQ9 තහoරැ ෙව` (ඔyෙu අාධාරකරැව9 සාගතයA ගැන පවා කතා
කළහ). ෙරWමය ෙවlෙව9 ෙ-වය cdම බලාUමක | මාMක ෙCතන ලබන නගරබද
ෙ-වකය9ෙu Vඩාව ගැන ද ඔo9 උ¶vපා දAවන ලHදහ. 1975 ෙනාවැ?බK හ•9වාෙදන
p4යA සහ 1976 මාKg මාසෙb ,ªU කරන අණM[වA VM9 “අමතර-වෘUÈය”
එන? පAෂයට Vෙර5X | වැඩ වKජන සහ “,ˆපාදනය සහ ප\4ෙර5ධය” වැ, සට9 පාඨ
වQ9 6රැº ෙHශපාලන වාතාවරණයA ,Kමාණය cdම අපරාධ හැ•යට සලක*9,
කKමා9ත Aෙˆත‰ෙb Vනය තර කරන ලN. +Hධය ෙහළා දcන සහ –{ පාලනෙය9 ප–
ඇ4 | Vයowකාd තUවය යනාi සාමානTෙය9 ෙහළා දැ‘මට ලAෙවන ෙHවw වලට
ඔÛෙබ9 යන අ¶U ආකාරෙb Vෙර5ධතා දc9නට පට9 ගැ,ණ. 1960 ගණ9 වල i
ඇ9ෙග5ලාෙC ආKÍකය සමෘH•මUව 4@ණ, ඒU 1975 i එය කඩා වැ[†. රජය VM9
ක- ම ය පාලනය කරl ලැ®වා oවU ආKÍකය ක- ම ක- ම ෙය9 ෙඩාලKකරණය kම
M{ෙවනවා යැ` ප\4Aෙˆප කර9නට ආœ¯වට එ9න එ9නම තව තවU අFරැ |ෙbය.
සාමානT *,–9ට වඩා ෙවන- ෙලM9 xවUවන ආœ¯කරන පං4යA ඇ4 ෙව9නට
පට9 ගUෙUය. එයට එක අKධ ෙÖgවA |ෙb MPLA ෙවත බලය ස?බ9ධෙය9 4®ණ
ඒකා•කාරය`. අෙනA අKධ ෙÖgව |ෙb ක¡කඩෙb i එZ ,ල අගෙය9 පන- ÆණයA
පවා වැ‹ෙය9 ඉහළ “ය VෙHශ V,මය ලබාගත හැcයාෙC {ˆකර බව`. දශකයටU
වැ‹ කාලයA zරා රෙ. ඇgළත තUවය9 සැබැV9ම ෙකෙ- |වාදැ` ගැන සෑóමකට
පUVය හැc අදහසA ලබාගැpමට හැcයාවA cMෙ-Uම නැ4 Vය. නාගEක ෙවළඳෙපාල
—ෙතw අපනයන වQ9 එයට අාධාර සැපBම g•9—සහ පE-ථාpය ,ˆපාදකය9
එcෙනකාෙග9 ෙව9 කර9නට රජය සාKථක Vය. එෙ-ම +Hධෙය9 Vනාශ | 6•සරබද
එZ ඉරණමට පUව9නට අ¯ වැ‹ වශෙය9 රජය VM9 අUහැර දමන ලN. අK¥දෙb
ෙදපැUෙUම |ව9 VM9 බලාUකාරෙය9 තම තම හ}දාවට බලාUකාරෙය9 බඳවා ගැpම
MHධ Vය. “සාගතය” යන වචනය ,ල 6E- අතර ප\ෙCස? සහගතව මඟහEන ලHදc.
ඒU ‘ෙල5ක ආහාර සංVධානය' VM9 1985 i එය අනgරැ ඇඟkමට භාVතා Vය. ෙස5Vය.
+,යනෙb ෙපෙර-ෙට²ා `කා (perestroika) ආර?භයU සමඟ, ඇ9ෙග5ලාෙC ආœ¯ව
මධTම ක*[ෙC සාමාWකය9 4-ෙදනා ෙග9, (,ෙට5 අwෙC- ඇg¡ව) ප- ෙදෙනªට ෙව‹ තබා මරා දමන ලN, g9 ෙදෙනA Ævත
ෙලM9 අgරැදහ9 | අතර ෙදෙදෙනAව ෙනරපා හEන ලN; Lazitch and Rigoulot, “Angola 1974-1988,” p. 21.
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The Portuguese Trotskyite review Aççao comunista, quoted in Gabriel, Angola, p. 329.
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Ibid.

ප\MH•ෙbම සාගත තUවෙb බරපතලකම කම 6•ගUහ. 1987 වසර }w කාලෙb i
ඇ9ෙග5ලාෙC සාගතෙය9 දස දහ- ගණනක දරැව9 ඊට ක•9 වසෙK i *ය “යා යැ`
UNICEF VM9 කරන ,ෙCදනයකට මඟ පෑNණ.
ෙතw ,ˆපාදනය කරන ක@9ඩා (Cabinda) ප\ෙHශෙb ධනව-g ,Kමාණය oවU,
රජෙb පEපාලනමය සහ හ}දා ස?පU ඉතාමU F*ත |හ, සහ ෙරWමය VM9
ස°හකරණය සහ 6•සරබද ප\4සංVධාන cd? සඳහා ගU වෑය? |ෙb අwපයA පම†.49
එෙ- න}{, 6•සරබද පැ4වල රජය ගැන සෑෙහන තරමක අප\සාදයA පැව4ණ. බ{ එකg
cdෙ? ගැට¡, ය•තල පහ–ක? සඳහා ආෙය5ජන ෙනාkම, වා,ජT සඳහා බාධක, සහ
අgරැදහ9ව “ය නාගEක ෙවළඳෙපාල යනාNෙය9 අKථ දැA|ෙb 6•සරබද තම9ට
අවශT ෙH තම9 VM9 ලබාගැpමට අUහැර දමා ඇ4 බව`. ,දහස ලබා වසර දහgනA
,Aම “ය ප–ව, ඇ9ෙග5ලාෙC රජය ෙරෙන ¯ෙමා9. (René Dumont) නමැ4 කෘr
VදTාෙCNයාෙu ෙසායා ගැp? මත පදන? කරගU ,ල වාKතාවA පළ කරන ලN,
ඇ9ෙග5ලාෙC ග?බද වැMය9ෙu දායකUවෙb සැබෑ අගය හ•නාග9නට අසමU kම ,සා
ඇ9ෙග5ලාෙC ෙවළඳ තUවය9 ගැන ඔy 4+º ෙලM9 VෙCචනය කෙfය.50 ඒ
තUවෙය9 MPLA තනgරැ ෙහාබවන ලද ෙබාෙහාමයA | c-ෙය5ල නැUන? *ශ~ වාK“ක
ජනතාවෙu (assimilados) මාA-වාi සං-කෘ4ය ප\ධාන වශෙය 9 පැ4ර 4®ණ ෙවරළබඩ
ෙපෙද-වලට දAවන ලද හgරැක? තවU වැ‹ |හ.
එZ ප\භවය9 හටගU ඔV?®9¯ ©* ප\ෙHශෙය9 එහා පැ4 වල i ෙජ5නාසැV?@ෙu UNITA
පAෂයට එ9න එ9නම වැ‹ෙවන ආධාරකරැව9 එකg |ෙb
VෙH¿කය9ට HෙCෂය දAවන ලද ෙබාෙහාමයA M• 6•සරබද ජනගහනෙය,. සැV?@
VM9 ජනගහනෙය9 උHයාචනය කරන ලHෙH ද රජය ඉwලා M•න ලද ඒවාම |වU,
UNITA ෙවත ලැෙබන සහාය වKධනය Vය. -ටාQ9වාi +HධයA ෙවlවට ඒ ,සා හටගU
අK¥දය ,සා MPLA VM9 ග?බද වැMය9ට එෙර Zව කට+g කරන මඟට වැ[ණ අතර
එය ග?බද වැMය9 VM9 ෙබාෙහ5 Vට එcෙනකා සමඟ ගැ[? ඇ4 කරගU +HධයA
බවට පU Vය. ෙKග9 (Reagan) පEපාලනෙය9 ආධාර ලබ*9, ඒU ඔo9ෙu අදහෙබාෙහාමයA මාඕවාදෙය9 ලබා ග,*9, UNITA නායකය9 හැම Vටම නගරය සහ ගම
අතර අK¥දය ඇ4 කර9නට උU–ක |හ; ඔo9 ,රgරැවම “අ6ක-ාl ජනතාවෙu”
නාමෙය9 MPLA Z M•න c-ෙය5ල රදළය9ව ප\ MH•ෙb ෙහළා දcන ලදහ.51 එෙ- oවU,
ෙස5Vය. රටවw කාœඩය හNMෙbම කඩා වැ•ම පට9 ග9නට ෙපර සැV?@ෙu අර}ණ
ෙවlෙව9 ග?බද වැMය9 ෙකාතර? {රකට එකg |වාද ය9න මැpම {ˆකර ෙව`. 1988
ෙදසැ?බK 22 වැ,දා ,C ෙය5KA Z i සාම “V–? අUස9 කළ ප–ව අ94මට දªº
අ6\කාlව9 සහ c+බාlව9 ඉවUව යHi, MPLA
නායකUවය VM9 ෙවළඳෙපාල
ආKÍකයA සහ බyUවවාi | ෙHශපාලනයක අවශTතාවය 6•ග9නා ලN. එම ෙවනස
,සා UNITA පEහා,යට පUkම පට9 ගැ,ණ. 1992 මැ4වරණ වල i UNITA VM9 මහU
පරාජයකට පU |හ.
පෘg•M9 VM9 1956 i ඇ9ෙග5ලාවට ක@9ඩා (Cabinda) ඈඳාෙගන 4®†, න}U ෙකා9ෙග5 ගඟ පට9 ග9නා තැෙ9 i එය රෙ.
අෙනA පැ4 වQ9 ෙව9k ඇත. එZ වාසය කරන බෙකා9ෙගා (Bacongo) ජනතාව iKඝ කාලයA 4-ෙ- ,දහස ගැන MZන මව4,
ඔo9ෙu ෙතw ,• වQ9 ලැෙබන ලාභය9 ඔo9ට තබාගැpමට එZ i හැcයාව ලැෙÛ. 1975 පට9 ඇ9ෙග5ලාl හ}දා භටය9
10,000 A සහ c+බාl භටය9 2,000 A VM9 එය වළAව`.
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Républica Popular de Angola, Sintese do plano de recuperaçao economic a nivel global para o bieno 1989-90, (Luanda, 1988).

51

Christine Messiant, “Angola, les vois de l’ethnisation et de la décomposition,” Lusotopie, 1994.

,දහස ලැç වසර පහෙළාවක කාලයක i MPLA VM9 හ– | ප\ 4Aෙˆප කළ
ෙනාහැc ෙවන-ක? යl ප\ධාන වශෙය9 MPLA පAෂ රාජTයක අදහස සහ වසර
පහෙළාවක ආKÍක අ-ථාවරUවෙb ක?පpය අUදැ‘ම, බලාUකාරෙය9 හ}දාවට බඳවා
ගැpම, සහ අ4මහU ෙලM9 ජනගහනය ෙවනU තැ9වලට යැkම යනාNය දැවැ9ත |
ෙලM9 ජන6\ය | ෙලM9 ප\4Aෙˆප cdෙ? ප\4ඵලය`.
බy පාArක ප\ජාත9ත‰වාදයA කරා පEනාමය ෙව*9 පැවෙතන +ගය පැහැNQවම
රහ- ෙපාÁMය බාරව M•ෙb කoදැ` cයා ෙහ5 මාlÇය අ`È9 උwලංඝණය cdමට
වගcව +UෙU කoදැ` cයා ෙහ5 ෙසkම පට9 ගැpෙ? කාලය ෙනා|ෙbය. ෙස5Vය.
+,යනෙb i ෙම9ම, ඒවාට වගcව +g ෙබාෙහ5 ෙදෙනA –¶ ජනවාK“කය9 |වා
ෙම9ම ඔo9 ක•9 කළ c-යා සඳහා cMVෙටක 6•gරැ ෙද9නට MHධ ෙනා| අය`, ඒU
ඒ රජය ඇgළත ප\ධාන වශෙය9 ෙනාකැ¬ පව4න පැවUමA අවශT | ,සා න?
ෙනෙව`. ÙHධකරණ වQ9 ගැලk M•9නට සමU | ªඩා කœඩාය? අwපයක 6EසA
හැෙර9නට, ප\ධාන පAෂ වල cMෙවª ෙහ5 අgරැදහ9 | දස දහ- V9Nතය9ට අU|
ඉරණම ගැන VමKශනයA ඉwලා M•ෙb නැත. ඉතා ප\ෙCස*9 වචන හරඹය ෙයාදාගU
ඇ?ෙන-• ඉ9ටනැෂනw එය වාKතා VM9 එය දAවන පEHෙද9, එය VM9, “ජාතT9තර
ෙලM9 හ•නා ගැෙනන +A4 සහගත ප\*4ය9 වලට අlගතkම” MHධ ෙනාo†.

ෙමාසැ?@A
1974 ෙදසැ?බK 25 වැ,දා, Q-බ9 Z i, පෘg•M +ද හ}දා ,ලධාd9 VM9 බy
පාArක ප\ජාත9ත‰වාදයA 6Z[kෙම9 ප–ව, ඔo9 ෙමාසැ?@A රෙ. ඉරණම එක
පAෂයකට භාර කරන ලN, එය ෙමාසැ?@A ජා4ක ,දහ- ෙපර}ණ (Frente de
Libertação do Moçambique) ෙනාෙහාU ෙෆ'Qෙම5 (Frelimo) න? Vය.52 1962 á, මාසෙb i
එêවාKෙඩ5 «ව?ෙබ5 ෙමා9êෙw9 (Eduardo Chivambo Mondlane) නමැ4 මානව VදTා
ශා-ත‰ප4වරයාෙu නායකUවය යටෙU පට9 ගU ‘ෙපර}ණ’ ජාතT9තර ප\ජාවෙu ප\සාදය
ෙම9ම èනය සහ ෙස5Vය. +,යනය යන ෙදපාKශවෙbම හ}දාමය සහාය Nනාග9නටU
සමU |හ. ඇ9ෙග5ලාෙC i ෙම9 ෙනාව, ෙෆ'Qෙම5 VM9 1974 අෙv\w 25 වැ,දා පෘg•M
Vvලවයට ෙපර Nන ස9ධTාෙC i බyතරයA අ6\කාl ස?භවෙය9 +g | යටUVWත
ෙ-නාංක වලට දැ‹ ගැට¡ ඇ4 කර9නට සමU |හ.53 ජා4කවාi VHවU එÁ. අතර
සැලcය +g සාමාlපා4කයA තම9 පැUතට හරවා ග9නට ඒ වන VටU ෙෆ'Qෙම5
VM9 සමUව M•ම ,සා, ‘ෙපර}ණ’ VM9 VHවg9 අතර පවැ4 VVධ අ`‹යෙලාWමය
ප\වණතා 6•@Ë කරන ලN. එෙ- oවU 1974 ෙවHi ෙෆ'Áෙම5 නායකUවය අතර ඉහ•9ම
දc9නට ලැෙබ9ෙ9 මාA-වාi-ෙල,9වාදය බව පැහැNQ Vය. “,දහ- කරගU කලාප”
යන èන ම4ය අlව ය*9 සෙමාරා මෙචw (Samora Machel) VM9 ෙගාl කරන ලද
අ•රාජT-Vෙර5X අරගලෙb වැදගUකම, 1968 ෙෆ'Qෙම5ෙu ෙදවැ, ෙකාංගÀසෙය9 ප–ව
Frelimo was basically the result of a merger of various nationalist organizations made up of émigré Mozambicans in Tanganyka,
Rhodesia, and Nyassaland. See Luis de Brito, “Une relecture nécessaire: La genèse du parti-Etat Frelimo,” Politique africaine, no. 29
(March 1988).
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On the weakness of Mozambican nationalism, see Claude Cahen, “Sur quelques mythes et quelques réalités de la colonisation et
de la décolonisation portugaises,” paper presented at the conference “Décolonisations comparées,” Aix-en-Provence, 30
September-3 October 1993.
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ෙමා9êෙw9 1969 i Mය මරණයට ෙපර ෙය5ජනා කරන පEN ක-ම ක-මෙය9 හැඩ ගැMණ:
“ෙෆ'Áෙම5 යl වඩා සමාජවාi |, Vvලkය |, සහ ෙමෙතA ෙනා| ෙලසc9 ප\ග4ÌÁ
යැ` අද මම ,ගමනය කරනවා, එෙ-ම දැ9 අෙv දැAම මාA-වාi-ෙල,9වාi සමාජවාදය
ෙවත -Íර ෙලM9 හැඩ ගැෙසන ලHදA.” ෙ? පEනාමය පැහැNQ කර9නට, ඔy ෙමය ද
එකg කෙfය: “ෙමාසැ?@A Z xවන තUවය9 ෙමයාකාරෙය9 4ෙයHi, අෙv හgර9
VM9 අ6ට ෙවනU ෙත5රා ගැpමA ඉ4E කර නැහැ.”
,දහස ලැçෙම9 ප– Aෂ†ක ආiනවෙb i, ෙ? “හgරා” VM9 රෙ. අ¶U
පාලකය9ට ය? ඉ-පා–වA ෙදන බවA ෙපp “ෙbය. ෙ? නව ක-මෙb ප\ධාන ©*කාවA
ගU –{ අය, *ශ~ ජාÈ9, සහ -වෙHÌ ඉ9iය -kකරණ (assimilado) කාරකය9 රෙ.
වැදගU ප\4සංVධාන ෙමෙහ+මA NයU කළහ. ඒ‘ය ෙHශපාලන පAෂ රාජTයA g•9
පමණA ප\ධාන වශෙය9 6•සරබද | ෙමාසැ?@A රට හැඩ ගැFම MHධ ෙC යන
Vsවාසෙය9 ඔo9 “ග?කරණය” යන c-යාවQය හරහා රට පාලනය කර9නට වෑය?
කළහ.54 ෙ? ප\ 4පU4ය }Q9ම ෙයාදවන ලHෙH 1970 ගණ9 }ල i “,දහ- කරගU
කලාප” gළ i ය, එZ i එයට VVධ ප\මාණ වQ9 සාKථකUවයA ලැç 4@ණ. ෙෆ'Qෙම5
VM9 ©* ප\ෙHශය zරා ක-මවU ෙලM9 එය පgරැව9නට Èරණය කළහ. රෙ. ග?බද
වැMය9 ෙග9 (ජනගහනෙය9 Mයයට 80 A) ඔo9ෙu සා?ප\දා`ක ,වහ9 අUහැර දමා
ෙගා- නව ග?මාන වල i ය• කœඩාය? ගැෙසl ඇතැ` අෙvAෂා Vය. ,දහස ගැන 4¥
°Qක උෙදT5ගෙය9 ජනගහණය රජෙb ඉwÁ? වලට ඉතා සg[දායක ෙලM9 ප\4චාර
දැA|හ. ජනතාව VM9 සා°Zක ෙගාVෙපාළ ,KමාණයටU සහ සමහර අව-ථා වල i
සා°Zක ෙගාඩනැÐQ ඉN cdමටU සහෙය5ගය {9නා oවU ඔo9 ඒවාෙb වාසය cdම
ෙපා{ෙC ප\4Aෙˆප කරන ලද අතර සා°Zක වගා @? ඉතාමU ඉAම†9 අUහැර දමන
ලදහ. ෙකා*+,-. ආඩය9 පHධ4යA හරහා þරාවQමය | පEපාලනයc9 ප\ෙCස*9
පාලනය ෙවන රටA ෙලM9 නTා`ක ෙලM9 ෙප,ණ.
1977 i ෙෆ'Qෙම5 නායකය9 Mය ෙබාwෙෂVA පරමාදKශයට ඇ4 පAෂපාÈUවය
ප\MH•ෙb ප\කාශ කළහ. ජාතT9තර ෙකා*+,-. වTාපාර සමඟ ස›ප සබඳතා සහ
ස°හකරණය තවU z¡w කළ +g යැ` ඔo9 කැඳ|හ. M?බාÛෙC අ6\කාl ජා4ක
+,යනෙb (Zimbabwe African National Union -ZANU) Z ෙරාෙêrය9 ජා4කවාi9ෙu
ස›ප සහාය ෙවlෙව9 yවමාරැ කරගැpම සඳහා අV සහ හ}දා උපෙHශකය9 සපයන
ෙස5Vය. රටවw සමඟ VVධ “V–? අUස9 ෙකEණ.
(ඉතා ඉAම†9 රට ඇgළත බලවU ෙවන) නැෙගනZර රටවw කœඩායම සමඟ
ෙමාසැ?@A රාජTය VM9 “V–? අUස9 කර*9 අVෙC‘ව M•ය i, 6•සරබද පට9
ෙගන 4®ණ ප\4ෙර5ධ වTාපාරයකට සහාය ෙද*9 ප\4ප\හාර එwල කර9නට –{
ෙරාෙêrය9 අයට නායකUවය {9 ඉය9 -*U (Ian Smith) ෙවෙහස ෙවන ලHෙHය.
ඇwෙෆා9ෙසා දලාකම (Alfonso Dhlakama) ෙu නායකUවය යටෙU ෙමාසැ?@A Z ජා4ක
ප\4ෙර5ධ (National Resistance of Mozambique -Renamo) ෙනාෙහාU ෙර නාෙමා VM9
1980 i M?බාÛෙC ,දහස ලබාග9නා gරැ ෙරාෙêrය9 Vෙsෂ හ}දාවල ආධාරෙය9
වාM ලබාගUෙUය. ඒ අව-ථාෙC i ෙරනාෙමා ෙවතට කාKය සංVධාන සහාය ලබාෙදන
වග‘ම බාරග9නා ලHෙH දªº අ6\කාl රජය`. ,dAෂකය9 ගණනාවA z{මයට පU
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Christian Geﬀray, La cause des armes au Mozambique. Anthropolodie d’une guerre civile (Paris: Karthala, 1990), p. 27.

කර*9, ෙරාෙêrයාlව9 ද @ය ග9ව*9 පවා ෙරනාෙම5 ෙගන “ය ?ෙwÒඡ ක-මෙCද
මධTෙb oවද ග?මාන වල මහU ජනකායA ප\4ෙර5ධ වTාපාරය සමඟ එA |හ. 1975 9
ප–ව හැම තැන දc9නට ලැෙබන ලද ජනතාවෙu ආරAෂාව සඳහා | ජා4ක ෙ-වය
(Serviço Nacional de Segurança Popular -SNASP) Z “ප\4අධTාපන කඳoරැ” වQ9 පැන
එන ලද ජනතාව ෙරනාෙම5 Z අධාරකරැව9 අතර M•යහ.55 ෙබාෙහ5 ජනතා වA තම
පැUතට හරවා ගත ෙනාහැc oවU, අ¯ වශෙය9 ඒ අය තම පාලනය යටෙU තබාගත
හැc යැ` SNASP VM9 අභÿ පගමනය කර 4@ණ. ජනහනය පාලනය cdම යl පAෂ
ෙදකටම ඉතාමU අතTාවශTය | ඵලVපාකයc. MVw ජනගහනයකට එෙරZව ෙදපැUත
VM9ම ෙගන “ය ප\චœඩUවෙb දැ‹ බව සහ පEමානය @? ම.ටෙම9 කරන ලද
අධTයන cZපයc9 තහoරැ k ඇත.56 }¡ම,9 ගU Vට ෙෆQෙම5 VM9 රාජT ම.ට*9
කරන ලද ප\චœඩUවය9 සලකHi, ෙරනාෙම5 කරන ලද c-යාව9 සැලcය +g ෙලසc9
අ¯ ෙව4. ෙරනාෙම5 ෙවත දAවන ලද සහෙය5ගෙය9 ෙප9ව9ෙ9 ෙරWමයට ඇ4 HෙCෂය
ෙකාතර? දැ‹ |වාද ය9න`. ,දහස ලබHi ෙපර}ණ VM9 ප\4Aෙˆප කරන ලද,
“වැඩවස?වාදය” යැ` පEභවයට ලA කළ ෙග5ත‰වාදයට, යwපැන “ය සහ ෙපෟරා†ක
ආග*ක 6•ෙවU වලට, සහ ෙපළපත ගැන සහ පර?පරාගත ,9දග? ගැන }wබැස ගU
Vsවාස වලට එෙරZ අරගලයA යැ` cය*9 ෙෆQෙම5 VM9 Mය c-යා සාධාරöය
කෙfය.57
ෙරනාෙම5 VM9 ඉNEපU කරන අනgරැදායක තUවෙb වපසEය ªමAදැ` මzෙට5 Z
අ•කාd9 VM9 හ•නාග9නටU ෙපර SNASP Z වරප\සාදය9 සැලcය +g අ9ද*9 z¡w
ෙලM9 පැව4ණ. 1975 i 6Z[වන ලද SNASP VM9 ෙHශපාලන ෙහ5 ආKÍක ෙÖg මත
රජෙb ආරAෂාවට එෙරZ ඕනෑම සැකකරැෙවA අU අඩංÆවට ගැpම ෙහ5 රඳවා ගැpම
ගැන වග‘ම බාරෙගන M•යහ. SNASP VM9 සාමානT අ•කරණමය c-යාවQය අlගමනය
කළ +g Vය සහ ඔo9ෙuම අàෙච5දන ඉNEපU cdෙ? හැcයාෙව9 +g Vය, න}U
එයට ජනතාව ඍæවම “ප\4අධTාපන කඳoරැ” ෙවත යවන අ`4ෙය9 ද +g Vය. ෙ?
6•ෙවත සඳහා ඉඩ සැකෙසන ලHෙH දœඩ p4 සංගÀහෙb 115 වැ, වග94ෙය,, එ`9
රඳවා M•න zHගලය9 එෙ- රඳවාෙගන M•ම +A4මU බව දැAkම සඳහා ඉNEපU
cdෙ? අ`4ය ඉවU කර දැ*ණ. එය සැලසාK ෙරWමෙb i පැව4ෙb ද ඉතාමU F*ත |
ෙලසc,. ප\4ෙර5ධ වTාපාරය VM9 එwල කරන ලද ප\ථම මහා පEමාන ප\හාරය 1977 i
සාÜස (Sacuze) Z ප\ 4අධTාපන කඳoරක i MHධ Vය. සෙමා රා මෙචw VM9 V•9 Vට
ෙගන pතTාlÜල බවට එෙරZ සට9 (ofensivas pela legalidade) වQ9 SNASP ෙu වරප\සාද
ඉවU කර දැ}ෙ9 නැත. ඒ ෙවlවට ෙ? ෙමෙහ+? ඉලAක |ෙb ඇUත වශෙය9ම
පව4න තUවය ෙවතට p4ය ෙගන ඒම`. ජනතාවෙu සහ ජනතාවෙu රජෙb ජා4ක
ආරAෂාවට එෙරZ අපරාධ සඳහා 1979 ෙපබරවාE 28 වැ,දා පනවන අංක 2/79 p4ෙb
තKකය 6[පස |ෙb එය`. එම p4ය VM9 1867 i පෘgගාලෙb සහ එZ යටUVWතවල
යන ෙදෙAම °ෙල5Uපාටනය කරන ලද මරණ දúවම ද ය• හ•9වා ෙදන ලN. ෙෆ'Qෙම5
අපගා›9ව gර9 cdම සඳහා හැෙර9නට මරණ දúවම එෙහU ක-මවU ෙලසc9 ෙයාදා
ගැlෙœ නැත. එවැ, ඉරණමA අයU |ෙb ලසාෙර5 නකවා9ඩෙම (Lazaro Nkavandame),
55

මලාV මා`ම අසල 6Z• *ලා9ü (Milange) Z Vශාලතම කඳoරැ වQ9 එකක ෙයෙහ5වාෙu සාArකරැව9 10,000 A රඳවා M•යහ.
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ෙජාආනා Mමා`ෙය5 (Joana Simaiao), සහ උEයා Mම9ෙගා (Uria Simango) යන 1983 i
රඳවාගන M•ය i gර9 කරන ලද අයට`, ඔo9ෙu මරණ පAෂෙb මාA-වාi-ෙල,9වාi
+ගය ,ල වශෙය9 අවස9 ෙවන gරැ රහMගතව තබා ගැ,ණ.58 1983 i මzෙටා
VsවVදTාලෙb 6Z• එêවාKෙඩ5 ෙමා9êෙw9 p4 Ôඨය වසා දමන ලN. එය එතර?
ෙලාª අZ*යA ෙනාkය; රජෙb p4 වාKතා වලට අlව, ආයතනෙb c-යා කලාපය VM9
ජනතාවෙu උවමනා අlව ඔo9 ආරAෂා කර9නට pÈඥය9ව Þදාන? කර ෙනා4@ණ,
ඒ ෙවlවට pÈඥය9ව zyº කර 4®ෙœ ජනතාව Þරා ක9නට`.59
උගg9 ඉතා ඉAම†9 වTාපාරෙb වසඟෙය9 ඉතා ෙCගෙය9 ගැලoණහ, ඒU ඔo9
ඔo9ෙu උවමනාව9 ආරAෂා කරනවා යැ` නTා`කව cයන ලද සංVධානයA ෙවත
සෑෙහන තරමකට පAෂපාÈUවයA දැA|හ, ඒ ෙමාසැ?@A ෙwඛකය9ෙu සංVධානය`
(Associaçao Escritores Moçambicanos). ඔo9 VM9 CIA, KGB, වැ, සංVධා න සමඟ
පමණA ෙනාව SNASP සමÐ9ද රහMගත සබඳතා පැවැ U|හ.60 මානMක ෙර5හලක
වාසයට සහ 6[වහw cdමට භාජනය | ෙජ5රü kගා- (Jorge Viegas) වැ, අපගා›9
ඉතාමU {ලබ ෙව4.
ෙස5Vය. ක-මෙb }w අoරැ{ වල තKකය අlගමනෙය9, ෙHශපාලන මතවාදය දැ‹
කරÁම ආKÍකය Vවෘත cdමU සමඟ අ4න’ත ෙගන යන ලN. ‘අෙනT5නT ආKÍක සහාය
සඳහා | කo9Mලය’ (Council for Mutual Economic Assistance -COMECON) ෙවතට
ඇgwkම U.S.S.R. VM9 තහන? කරන ලද රටකට උ«ත ෙලM9, ආෙය5ජන හැම Vටම
VෙHශය9 ෙව49 පැ*ෙණන ලN, එය ෙෆ'Qෙම5 යටෙU ද එයාකාරෙය9ම MHධ Vය.61 1983
i ෙෆ'Qෙම5 Z හතරවැ, පAෂ ෙකාංගÀසෙය9 ප–ව, සංVධානය එZ අවධානය 6•සරබද
ජනගහණය ෙවත ෙයා} කර, මහU Vනාශකාd ඵලVපාක ෙගෙනන ලද ස°හකරණ
ප\4පU4ය නවතා දමන ලN. සෙමාරා මෙචw ඔyෙu සාමානT ෙහළා දcන බ- වහෙර9
ෙමෙ- cයා M•ෙbය: “අෙv රෙ. වැ‹ෙය9 ඉ9ෙන ග?බද වැMය9 cයල අ6 අමතක
කර9න zරැ{ ෙවලා M•9ෙන. වැඩ කරන පං4 ගැන අ6 කතා කර*9 සහ රෙ. මහා
බyතරයA ප–@මට ඇද දම*9 M•නව.”62 ග?කරණෙb ෙක5ටා සහ4ක cdම සඳහා
ආœ¯ෙC *Árයා VM9 තවU 6{රැ එකgවA zÒචා දමන සෑම අව-ථාවක i ම, එ`9
ෙරනාෙමා ෙවත ලැෙබන සහාය වැ‹ Vය. සා?ප\දා`ක කෘrකKම ක-ම සඳහා කරන ලද
දරැº හා,ය සමඟ පාEෙභ5“ක භාœඩ වලට එෙරZව ආහාර ÕවT සඳහා පනවන ලද
මහU ෙස`9 අV•මU V,මය අlපාත ,සා ආහාර සැප+ෙ? උගÀ ගැට¡ හට ගැ†න.
ආœ¯ව ෙහ5 ෙරනාෙම5 ෙහ5 ªස“9න යන අVය ක-මවU ෙලසc9 ෙයාදා ග9නා ලද
බවA ෙනාෙපෙ9. න}U ෙදපැUත අතර මතෙôදකාd | ප\ෙHශ වQ9 ජනගතාව ෙවනU
පැ4 වලට යවHi, ආහාර සැප+ම පාලනය cdම ෙෆ'Qෙම5 හට නැ4වම බැE උපකරණයA
|ෙbය. ඔo9ෙu ඉඩ? වQ9 ෙගාVය9 ෙව9 cdම යන Vනාශකාd ප\4පU4ය ද රෙ.
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At the Fifth Frelimo Congress, July 1989.
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Amnesty International, Mozambique: Independence and Human Rights (London, 1990), p. 24.
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Michel Laban, “Ecrivains et pouvoir politique au Mozambique après l’indépendance,” Lusotopie, 1995.
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See Michel Cahen, Mozambique, la révolution implosée, (Paris: L’Harmattan, 1987), pp. 152-154.

Speech by President Samora Machel at the December 1985 session of the Popular Assembly, quoted in M. Cahen, Mozambique, p.
163.
62

ආහාර Zඟය9 සඳහා –¡ ප[ ෙනාවන ෙලසc9 දායකUවය ෙදන ලHෙHය. Z+ම9
ර`.- ෙවාÒ (Human Rights Watch) සංVධානයට අlව, 1975-1985 දAවා කා ලෙb i,
අVගU ප\චœඩUවයට වඩා මරණ සංඛTාවA ආහාර Zඟය9 ,සා MHධ |හ.63 ෙ?
දැAමට UNICEF VM9 ද එකඟ ෙව`. UNICEF VM9 ගණනය කර ඇ4 පEN ෙ? කාලෙb i
ªස“9න ,සා 600,000 A *ය “යහ, ඒ xVත අZ*ය සංස9දනය ෙව9ෙ9 ඉ4ෙය56යාව
gළ හටගU සාගතෙය9 *ය “ය සංඛTාවට`. ජාතT9තර සහනාධාර බලපෑමට ලA |
ජනගහනෙb NV ගලවා ගැpමට උදC ෙවන ප\ධාන සාධකයA Vය. 1987 ජනවාE මාසෙb
i, *Qයන 3.5 A තර? ෙමාසැ?@A වැMය9 ªස“9න ,සා අවදානමට පUව M•නවා
යැ` මzෙට5 Z ඇෙමEක9 තානාප4වරයා රාජT ෙදපාKතෙ?9gවට වාKතා කෙfය,64
එ`9 ෙවාrංට9 වQ9 සහ තවU ජාතT9තර සංVධාන cZපයc9 Aෂ†ක ප\4චාර
දැAVණ. ෙ? වෑයම හ}ෙC oවද, cMදා }¡ම,9 සැලcwලකට පාත‰ ෙනාk ඇ4
පEමානයc9 @යªරැ සාගතය ,සා වඩාUම ,රාවරණය | ෙපෙද- V9Nත තUවය9ට
ඇද වැ[නහ. ෙම?බා (Memba) ©* ප\ෙHශෙb පමණA 1989 වස9තෙb i 8,000 A
ªස“9න ,සා *ය “ය බව මානව Zතවාi සංVධාන වාKතා කළහ.65 VෙHශය9 ෙව49
ආධාර ලැ®º ෙපෙද- වල ෙවළඳෙපාල බලය9 හ,කට ප\}ඛUවය ග9නා ලN. 1991 i
+ෙර5Ôය ප\ජාව (European Community) වාKතාවක පාඩමA හැ•යට දැAoෙ9 එවැ9නc,
එකඟ | *ලට ආහාර සහනාධාර වQ9 Mයයට 25 A පමණA Vªණන ලද අතර
අෙනªU Mයයට 75 සාමානTෙය9 M{වන •ෙක9 •ක ෙහාරක? කර ගැpෙම9 ප–ව
ක¡කඩෙb i Vcෙණන ආකාරෙය9 අ•කාd9 යටෙU 4ෙබන ලදැ` ෙහ•දරC Vය.66
සෙමාරා මෙචw සහ ඔyෙu *gර9 VM9 ඉතා උන9{ෙව9 වKධනය කර9නට වෑය?
කරන ලද ෙමාසැ?@A “නව *,සා” යl “සෑම ඒ‘ය zHගලෙයªෙuම අභT9තරෙb
M•න සම“ ස?}4 වල ගැËරැ වTා•ක ,ˆපාදනයA |, අවමානය, රŽව•ම සහ
à9ෙන5Uමාi උමgෙව9 +g |ෙවc. ඒ‘ය zHගලයාට xවUව9නට උවමනා`, ඒU ඒ
සඳහා ඔy තම9ව ෙදකට කැ‹ය +g`, සහ සැඟoන සැබෑ xVතයA සහ ෙබාරැ මහජන
xVතයA යනාi වශෙය9 ෙදවැ9න ෙව49 පළ}වැ9න ආරAෂා කරෙගන HVUව
xVතයA ෙගVය +g`, තම9 ෙවlෙව9 සතTය ‹ංගA තබාගැpම සඳහා ඔy VM9
,රgරැවම ෙබාරැ cව +g`.”67
නැෙගනZර +ෙර5පෙb ෙකා*+,-. රාජTය9 හNMෙb කඩා වැ•ම g•9 ෙ? ෙරWම
ෙකාතර? කැෙඩන –¡ දැ` cයාU MVw සමාජයට ෙකාතර? ප\4ෙර5ධයA දැAVය හැc
දැ` cයාU ජනතාවට අවෙබ5ධ කරkය. ෙමZ i ෙගනහැර පාන අoරැ{ පහෙළාව යන
කාලෙb i, අ6\කාl ෙකා*+,-.වාදෙb මහජන හැඩගැFම ය9න “ßතන ෙHශපාලන
pතTාlÜලකරණයA” හැ•යට ඒ ප\ෙHශෙය9 එන VsවVදTාල කÍකාචාKයවරෙයªට
ෙCදනා සහගත ඵලVපාක අUකර {9න ද, ඒ දැAම ය? පැහැNQ cd? බලයc9 +g

Human Rights Watch, Conspicuous Destruction, p. 4. UNICEF calculated that 600,000 people died from starvation over that tenyear period; the same number died of hunger in Ethiopia in 1984-85.
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Jean-François Revel, “Au Mozambique aussi, le marxisme-léninisme engendre la famine,” Est et ouest, no. 40 (March 1987).

65

Geﬀray, La cause des armes, p. 209.

H. Gebaver, “The Subsidized Food Distribution System in Mozambique and Its Socio-Economic Impact,” Technical Assistance, EC
Food Security Department, Maputo, 1991, quoted in Human Rights Watch, Conspicuous Destruction, p. 120.
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Alain Besançon, “La normalité du communisme salon Zinoviev,” Pouvoirs, no. 21 (1982).

ෙC.68 ෙකා*+,-.වාදය සමඟ කරන අ6\කාl අUහදා බැÁෙ? ෙක• -වභාවය ,සා එය
පට9 ග,Hiම සැල–? කරන ලද වTාපෘ4ෙb සටහ9 ෙබාඳ කර දමන අවදාන*9 +g
ෙව`. එම ආශාව මැඬල9නට න?, අ6 සමහර Vට දැAම ඇgළතට හැරVය +g`. ෙ?
මාA-වාi-ෙල,9වාi රාජT gළ පැව4 Vෙsෂ ප\චœඩUව -වභාවය දැ‘ම {ˆකර |වU,
අ«ෙල මෙබ?ෙබ (Achille Mbembe) ෙය5ජනා කරන පEN, MVw වැMය9 }yණ ෙද න
සාගත සහ ස°ල ඝාතන හටගUෙU අ6\කාl රටවw “යටUVWත කරෙගන තැçමU සහ
,දහසට කැඳවාෙගන යෑමU බටZර බලය9 VM9 M{ කළ ,සා, ඔo9 තම ආකෘ4ය
හැ•යට ෙස5Vය. VලාMතාෙC ෙරWමය9 ෙත5රා ගැpම” ,සාය. ෙබාෙහ5 අ6\කාl රාජTය9
වල ගැËරැ ෙල,9වාi -වභාවය ෙවන- කර9නට cයා ප\ජාත9ත‰වාදය ප\වKධනය
cdෙම9 එතර? වැඩA MHධ ෙනාkම ෙ? හැඩගැFම ෙව49 සහ4ක කරන ලN.
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The term is that of Jean Leca, quoted in M. Cahen, Mozambique, p. 161.
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ඇෆග&'ථානෙ, ෙකා./&'0වාදය
45ෙ67 89: (Sylvain Boulouque)

හතර@' AෙලCDටF 640,000 A7 /K මKMට පOෙPශය: ඇෆග&'ථානය සKS, සහ
ඒ &සා එය පOංශයට වඩා XශාලYවයA7 /K ෙවS.1 1991 ෙත : රට තවY ෙPශය7
හතර: මැPෙP ර@^ පැව_ණ: උKෙර7 ෙසCXය0 /&යන ද, බටdෙර7 ඉරානය ද,
නැෙගනdෙර7 සහ දfg7 පාA'ථානය ද, සහ නැෙගනdෙර7 AෙලCDටF h4i
'ව5පයක, jනය ද kහ. රෙ0 Kෙන7 එකකට වැlය ඇYෙY කmකරයS, එd කm nh7
Adපය: අl 22,900 කට වඩා ඉහළ ෙව_. 1979 q .rයන 15 ක ජනගහනය: XXධ
ජනවාFvක කwඩායi අතර ෙබq 4xයහ. පOධාන වශෙය7 දfෙw yවY k සහ .rයන
6 කට වැl සංඛ{ාවA7 /K k මහා ජනවFගය kෙ, තම7ෙ|ම භාෂාව කතා කරන ලද,
•7& €•‚7 (Sunni Pushtuns) ය. රෙ0 නැෙගනdර ෙකාටෙ' පOධාන වශෙය7 yවY k
.rයන 4 කට වැl සංඛ{ාව: k ටƒ: (Tajiks) අය ද •7& n'r i kවY ඔ…7 කතා
කෙ† පF4යා‡ අ‡ භාෂාව: k ඩාˆ (Dari) ය7නS. .rයන 1.5 : පමණ දළ වශෙය7
4x උ'ෙබ: (Uzbeks) අය ද •7& k අතර ඔ…7 KFAයා ‡ භාෂා ව: කතා කර අතර
ඔ…7 උKෙF yවY kහ. .rයන 1.5 : k හසාරා (Hazaras) ෙබාෙහC ෙසS7 ‰යS0
(Shiite) k අතර ඔ…7 රට මැPෙP yවY kහ. ටF:ෙම 7 (Turkmens), AFv' (Kirgiz),
බ9Š (Baluchis), අSමැ: (Aymaqs), ෙකාd'ථා‹ (Kohistanis), සහ ‡ˆ'ථා7 (Nuristans)
යනාq අෙනfY ජනවාFvක කwඩායi Œ. පOෙPශය €රා හැම තැන X4ර 4x අතර
ඇෆග&'ථානෙ, ඉ_ˆ 4යයට 10 &ෙයCජනය කළහ.
සාiපOදාSකව, ඇෆග&'ථානය එකKව: ෙල47 4xෙ, පOධාන වශෙය7 එd පැව_
n'ri භ:_ය K•&. ජනගහනෙය7 4යයට අŽනවය: n'ri kහ; 4යයට 80 :
•7&, සහ ඉ_ˆ අය ‰යS0 kහ. ‘: (Sikh) සහ d7h •9තරය: ද සමඟ ඉතා fඩා
/ෙද6 පOජාව: ද එd 4xයහ. ඇ“ග&'ථාන Xලාසෙ, ඉ'ලාi දහම නගරබද ෙම7ම
ගiබද Kළ ද සාiපOදාSකව ඉතා මධ{'ථ ෙල47 පැව_ණ. ගi පOධා‹7 පOජා නායකය7
ෙල47 කට/K කරන ලද k එය සDප ෙලසA7 සාiපOදාSක ෙගC_”ක ව•හයට අ‡ගතව
_–g. ජනගහනෙය7 බ—තරය ඈත Mxසර පළාY වල yවY kහ; 1979 q රෙ0 _–ණ
For the history of Afghanistan, see Mike Barry, La résistance afghan du Grand Moghol à l’invasion soviétique (Paris: Flammarion,
1989) (an earlier version appeared in 1984 under the title Le royaume de l’insolence); Olivier Roy, Islam and Resistance in Afghanistan
(New York: Cambridge University Press, 1996); Assem Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan (Paris: Balland, 1996); Pierre
Centlivres and Michèle Centlivres, eds., Afghanistan, la colonisation impossible (Paris: Le Cerf, 1984); Jacques Lévesque, L’URSS en
Afghanistan (Brussels: Complexe, 1990); Eric Bachelier, L’Afghanistan en guerre. La fin du grand jeu soviétique (Lyon: Presses
Universitaires de Lyon, 1992); and André Brigot and Olivier Roy. The War in Afghanistan: An Account and Analysis of the Country, Its
People, Soviet Intervention, and the Resistance, trans. Mary Bottomore and Tom Bottomore (New York: Harvester Wheatsheaf, 1988).
See also Les nouvelles d’Afghanistan, which since 1980 has provided regular information of extremely high quality. For ease of
reading, proper names are transcribed according to European conventions.
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Xශාලතම නගරය, 500,000 කෙ| වාස'ථානය k නැෙගනdර Mdx කා–5 (Kabul)
අග‡වර පමණA. ජනගහනය 200,000 ට අ™ෙව7 බැv7 4xන ලද, බටdෙF Mdx
ෙšරාY (Herāt), දfෙw Mdx ක7ඩහාF (Kandahār), සහ උKෙF Mdx මසාF-ඊ-ශ•“
(Masār-i-Sharīf) සහ f7ž' (Kundūz) fඩා නගර වලට අයY kහ. ආකමgක පOහාර
වලට පO_ෙරCධය ද:වන qFඝ සiපOදායය: ඇ“ග7 වැ4ය7ට දායද kවA. Xෙ¢ෂෙය7ම
ෙමා7ෙගC£ය සහ රැ4යා‡ව7. නව වැ& 4යවස මැද q 4ට 1919 q පළn ෙලCක /Pධය
අවසානය පමණ ෙත: ඇෆග&'ථානය ¤¥තාන{ ආර:ෂාව යටෙY පැව_ණ. එංගල7තය
සහ රැ4යාව (ප•කා£න ෙසCXය0 /&යනය) X47 මධ{ම ආ4යාෙ6 ජනතාව සමඟ
ගැ‚i ගණනාවක &යැ¦ 4xය q, ඒ මහා බලවK7 ෙදෙදනාෙ| පැYෙත7 පැYත ග&.7
තම 'වා§නYවය පවYවාෙගන ය7නට ඇෆග&'ථාන රාජාw™ව හැම Xටම සමY Xය.
1963 q ස©F ෂා (Zahir Shah) රª බලයට පY k ප•ව, ඔ— සං'කෘ_ක, ආF¬ක, සහ
ෙPශපාලන Žතනකරණය කරා පˆශ-මය කlනi කෙ†ය. 1959 7 ප•ව කා7තාව7 තව
hරටY d' ආවරණ පැළ^ම අත{ාවශ{ ෙනාk අතර පාසැ5 සහ X¢වXද{ාල පOෙ6ශයට
අවසරය ලැ¤ණ. පOජාත7ත”වාදය: හා සමාන kව: හටෙගන ඇ_ බව 1965 q රª X47
®රණය කළ ප•ව, සi¯Fණ බලතල ඇ_ ෙPශපාලන ප:ෂ වr7 /K පාFrෙi7K
කමය: වFධනයටY සහ &දහ' මැ_වරණ පැවැY°මටY රට පට7 ග7නා ල±. 1978
අෙ²O5 මාසෙ, q ෙකා./&'0 අයෙ| රජය ෙපරළන fම7ත”ණය සහ අනKරැව එන
ෙසCXය0 මැ±හY°i K•7 රෙ0 ෙPශපාලන සමබරතාවය Xනාශ ° ෙහා³7 ±යY °
_–ණ Žතනකරණ Aයාවrය කැ´ vෙ,ය.

1917 $ට 1973 ද(වා ඇෆග./ථානය සහ U.S.S.R.
ඇ“ග&'ථානය සහ ෙසC Xය0 /&යනය අතර සiබ7ධයට qFඝ ඉ_හාසය: ඇත.
1919 අෙ²O5 මාසෙ, q ෙමා'ක6 d නව ආw™ව සමඟ රාජ{ තා7_”ක සබඳතා ඛා7
අමා‡5ලාš
(Khan Amanullah) X47 Md‚වා ගYෙY රෙ0 තානාප_ කාFයාල පහ:
Xවෘත කර7නට ෙබා5ෙෂX:වාq7ට ඉඩ ෙද.&. ෙi vX•ෙi පO_ඵලය: ෙල47
ෙසCXය0 /&යනය X47 අ9Y ෙටrග·ා“ ර@හැන: ඉ± A•ම සඳහා සහාය සපය7නටY,
රªට වාF‰කව ෙඩාලF 500,000 : බැv7 ෙග°මට ද ෙපාෙරා7h ෙවන ල±. ෙමය අFධ
ෙලසA7 ෙසCXය0 ආw™ව එd ෙහාඳ dත ෙප7ව7නට ගY උYසාහය: ෙම7ම එෙත:
වැlමන: ¤¥තාන{ බලපෑi යටෙY පැව_ රට පO_Kලනය කර7නටY ග7නා ලද
වෑයමA.2 නnY එෙ' ම එය තවමY යටYXƒත බලපෑi යටෙY පැව_ රටව5 Kළ
X²ලවය පැ_ර°ෙi වෑයම: ද kෙ,ය. 1920 සැ²තැiබF මාසෙ, q බාf (Baku) වල
පවYවන ලද ‘නැෙගනdර ජනතාවෙ| ෙකාංග·සෙ,' (Congress of Eastern Peoples) q,
යටYXƒත XෙරC§ සහ අ»රාජ{ XෙරC§ සට7 පාඨ වr7 /ෙරC½ය යටYXƒත බලපෑi
යටෙY පැව_ රටව5 ෙකා./&'0 රටව5 කwඩායම පැYතට ආකFශණය කරග7නට
හැA ෙ6 යැS ෙකා./&'0 ජාත{7තරෙ, පOධා‹7 &ගමනය කළහ. ƒහා¾ (jihad) යන
පදය ෙව‡වට “පං_ අරගලය” යන පද වහර ෙයාදන ලද &ෙ6දන Adපය: ෙකා.7ටF7
X47 වහාම &fY කරන ල±. ෙකාංග·සයට ඇෆග&'ථා7 ජා_කය7 _ෙදෙන: සහභාÁ
See Louis Fisher, The Soviets in World Aﬀairs: A History of the Relations between the Soviet Union and the Rest of the World,
1917-1929 (Princeton: Princeton University Press, 1951), esp. chaps. 13 and 29.
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k බව ෙප‹ යS: ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0වාq7ෙ| අගසා¾ (Agazade), A4 Xෙ¢ ෂ
ප:ෂ සiබ7ධය: ෙනාමැ_ ජනතාව &ෙයCජනය කරන ලද අ4i (Azim), සහ තවY
A4h ප:ෂ මතයA7 ෙනා4x &ෙයCƒතෙය: k කාරා ට¾y6 (Kara Tadjiev).3 එයාකාර k
හැ±යාවA7ම, 1922 ෙනාවැiබF 7 වැ&දා ආරiභ කරන ලද ෙකා./&'0 ජාත{7තරෙ,
හතරවැ& ෙකාංග·සෙ, ෙයCජනා මÂ7 “එ:සY අ»රාජ{ XෙරC§ ෙපරnÃ” &Fමාණෙය7
සහ සංXධානෙය7 අ»රාජ{ බලය7 hFවල කර7නට අ±ට7 කරගැ&ණ.
1920 සැ²තැiබF මාසෙ, q, ෙi 4P§7 වලට මඳකට ෙපර, රK හnදාෙ6
නායකෙය: k සහ ෙන'ටF මÄෙනC (Nestor Makhno) ෙ| /:ෙF න අරාƒක ව{ා පාරය
මFදනය A•මට ද සහභාÁ ෙවන ලද .කාෙය5 ෆෲ7ස (Mikhail Frunze) X47
නායකYවය ෙදන ලද ෙසCXය0 හnදා X47 ඇ“ග&'ථාන රාජ{ෙ, ෙකාටස: හැxයට
කාලය: පැව_ –ඛරා ඛනාෙට (Bukhara Khanate) ෙසCXය0 /&යනයට ඈඳා ග7නා ල±.
ෙසCXය0 &ලධා•7 X47 “ෙහාරැ කwඩායi” (basmachis) යැS ෙ5බ5 කරන ලද
පO_ෙරCධ සට7කාD7 සහ ගiබද වැ4ය7ට එෙරdව මFදන ෙමෙහ/i Adපය:
පැවැYkහ. බැ'මාj X47 රැ4යාවට සහ ප•ව ෙසCXය0 ආ»පත{යට එෙරdව සට7
වැhනහ. ඇෆග&'ථානෙ, q ෙසCXය0 /ද හnදා Mˆ' X47 භාXතා කළ කමෙ6ද
රැ4යාෙ6 කැරrකාර ගiබද වැ4ය7ට එෙරdව ෙයාදා ගY ඒවාම kහ. 1924 ෙවPq
පOෙPශය &¢Šත ෙල47ම ඈඳාෙගන _¤ණ. ඒY යi සට7 1930 ගණ7 ද:වා ඇq vයහ.
බැ'මාj .rයනකට වැl සංඛ{ාව: ඇෆග&'ථානෙ, සරණගාතය7 kහ. වැl ක5
ෙනායPq ෙකා./&'0වාq7 ඇ“ග&'ථානෙ, නායකYවයට බලපෑi එ5ල කර7නට පට7
ගYහ, U.S.S.R. d €—Ãව ලබ7නට ඇ“ග7 &ලධා•7 සංඛ{ා ව: MටYව vයහ. ඒ
කාලෙ, q ම, ෙසCXය0 රාජ{ තා7_”කය7 X47 XXධ පාතාල කට/K ගණනාවක ද
&යැÇනහ, චර€රැෂ කට/Kවල ෙයhනා යන ෙචCදනාවට හ•ව එ: රාජ{ තා7_”කෙය:
සහ ඉංƒෙ7රැව7 Adප ෙදෙන: ඇ“ග&'ථානෙය7 M‚වහ5 කරන ල±.4 රට Kළ GPU
ඒජ7තවරැ7 ද 4xන බවට සා:‰ ලැ¤ණ. 1920 4ට ෙචකා d සාමාƒකෙය: k සහ එd
XෙPÉය අංශෙ, සාමාƒකෙය: ද k ƒෙයCFƒ අගෙබෙකා6 (Geogry Agabekov) එd q කැ½
ෙපෙන7ෙනA. nr7 කා–5 වල ‹_XෙරC§ව සහ ප•ව ඉ'තා7–5 d yවY ෙව.7 4x
අගෙබෙකා6, ඇ“ග7 ෙමෙහ/i බාරව 4xෙ,ය, 1930 q ඔ— GPU ෙව_7 අවසා නෙ, q
කැ´ vෙ,ය.5
1929 q ඛා7 අමා‡5ලාš X47 කෘ‰කාF.ක පO_සං'කරණ පO_පY_ය: හm7වා
ෙදන ලද අතර ඒ හා සමඟම ආග.ක XෙරC§ ෙමෙහ/i ද පට7 ගYෙYය. ෙi නව
ආග.ක XෙරC§ ‹_ හැඩ ගැ‘ _–ෙw ෙකම5 අටාටF: (Kemal Ataturk) ෙ| KFA
පO_සං'කරණ අ‡වS, එS7 “වKර ෙගන ය7නාෙ| €තා” ෙනාෙහාY බචා-S ස:ෙකා
(Bacha-i Saqqao) ෙ| නායකYවෙය7 k ගiබදවා‘ කැර@5ල : උYපාදනය Xය, ඔ—
ෙරƒමය ෙපරළා දම7නට සමY Xය. 6 nr7 ෙi කැ ර@5ල ෙකා./&'0 ජාත{7තරය
X47 ධනවාq XෙරC§ kව: හැxයට ද:වන ලදහ. ඒY ප•ව ෙසCXය0 &ලධා•7 X47
ඔ…7ෙ| මතය ෙවන' කරෙගන, ෙමා'ක6 d ඇ“ග&'ථාන තානාප_වරයා k Êලාi-න¤
3

Nicholas Tandler, “Désinformation à props de l’Afghanistan,” Est et ouest, no. 616 (1-15 June 1978), 19-20.

4

Ibid., p. 20

5

Georgi Agabekov, OGPU: The Russian Secret Terror (New York: Brentano’s, 1931).

6

Ludwing Adamec, “Le fils du porteur d’eau,” Les nouvelles d’Afghanistan, no 48 (July 1990), 16-17.

ඛා7 (Gulam-Nabi Khan) ෙ| අණ යටෙY k පරණ ෙර ƒමෙ, හnදා කාwඩ වලට ආප•
ඇ“ග&'ථානය බලා එ7නට උද6 A•මට වෑයi කළහ. ඇ“ග7 /ද හnදා &ල ඇmi
ෙවr7 ෙව'වලා ගY ෙසCXය0 හnදා (ෙසCXය0 Êව7 හnදා වල සහාය ඇ_ව,
ටැ•ෙක70 (Tashkent) ෙව_7 එන ෙහාඳම කාwඩ) ඇ“ග&'ථානයට ˆංගා ගYහ. රජය
ෙව‡ෙව7 සට7 වැෙදන ලද ඇ“ග&'ථා‡ව7 ප7දාහ: මරා දමන ල±. රK හnදාවට
nණ ගැෙසන ඕනෑම ගiවැ4ෙයfව ද :ෂgකව ෙවl තබා මරා දැng.7 සට7¤ i Kළ
යi ජයග·හණය7 අY kවY, අමා‡5ලාš 4හ•න හැරදා Mටරටට පලා vයා යැS
දැනග7නට ලැෙබPq Êලාi-න¤ෙ| හnදා උKරට ප•බdන ල±. ෙi අව'ථාෙ6 q ස:ෙකා
XෙරC§ හnදා ෙවත යවන ලද ෙසCXය0 සහාය නැව_ණ. මහා ¤¥තාන{යට සDප සබඳතා
ඇ_ රදළෙය: k ද, M‚වහ5 ° 4x පOංශෙය7 ආප— පැ.ණ ඇ“ග&'ථාන හnදාෙ6
නායකYවය තම7 අතට ගY නlF ෂාš (Nadir Shah) X47 සටන බාරග7නා ල±. පO Œ7
සහ ෙගC_”ක නායකය7 X47 ඉතා ඉ:මg7 ඔ— රª යැS &ෙ6දනය කළහ. බචා-S
ස:ෙකා තම7ට Xනෙය7 /K හnදාව: ෙනාමැ_ව පරාජය අසලට පැ.ණ 4xෙ,ය, ඔ—
සැඟ…ණ ද ඒY ඉ7ප• ඉ:මg7 අY අඩංÊවට ෙගන ෙවl තබා මරැnවට පnÃවන
ල±. නlF ෂාš X47 ¤¥තාන{ සහ ෙසCXය0 /&යනය යන ෙදපැYත සමඟ යi A4
එකඟතාවයකට එ7නට උYසාහ කෙ†ය. බැ'මාj ෙවතට ඇ“ග&'ථාන සහාය ඉවY
කරන ෙකා7ෙP4ය මත ඔ—ව ෙමා'ක6 d M•ගැ‹මට පාත” Xය. නlF ෂාš X47 ෙi
ෙකා7ෙP4යට එකඟ k ප•ව, බැ'මාj නායකයා k ඊබ¥di ෙබ: (Ibrahim Bek) ව
ඇ“ග&'ථාන හnදා X47 ෙසCXය0 Œ. පOෙPශයට ප•බdන තYවයට කට/K කරන
ල±, එd q ඔ—ව අY අඩංÊවට ෙගන ෙවl තබා මරැnවට පnÃවන ලPෙPය. 8 1931 Ì&
24 වැ&දා ෙසCXය0 /&යනය සමඟ ආකමණය ෙනාA•ෙi නව vX•ම: අYස7 ෙකˆණ.
1933 q Íෂ{ෙය: X47 නlF ෂාš ඝාතන කරන ල±, එXට ඔ—ෙ| €Y සdF ෂාš
(Zahir Shah) ඔ—ෙ| තැන ෙගන රª බවට පYXය, ඒY සැබෑ බලය පැව_ෙ, රªෙ|
මාමාවරැ7 සහ ඥා® සෙහCදරය7 අතS.
1945 7 ප•ව අග‡වර Xෙ¢ෂෙය7ම සැලA5ලට පාත” ෙවන ලද, තවY Žතනකරණ
ර@r Adපය: පැව_ණ, ඒවාෙ, q ප'- සහ හY-අ…රැh සංවFධන සැල•i AයාYමක
kහ. අභ{7තර කට/K වලට මැ±හY ෙනාව7ෙ7 යැS Aයන 1955 vX•ම ද ඇKÇව,
ෙසCXය0 /&යනය සමඟ තවY .ත” සහ සහෙයCÁතා vX•i ගණනාව: අYස7 කරන
ල±. ඇ“ග&'ථානෙ, /ද හnදාව Žතනකරණය A•මට සහාය ෙද‡ Mgස ෙසCXය0
උපෙPහකය7 සංඛ{ාව: ද රටට සාදරෙය7 M•ග7නා ල±.
1953 4ට 1963 ද:වා රට පාලනය සඳහා වගÏම පැව_ෙ, රªෙ| ඥා_
සෙහCදරෙය: k අගමැ_ හැxයට ෙ'වය කළ ෙමාහiම¾ ඩා…¾ fමරා (Prince
Mohammed Daoud) ය. ෙනාබැ³ ජා®7ෙ| ව{ා පාරය &Fමාණය කර7නට ඩා…¾ X47
ෙදන ලද සහෙයCගය පැව_ය ද, කාලය ෙග° යPq රට Kළ ෙසCXය0 බලපෑම එ7න
එ7නම වැl kෙ,ය. කම කමෙය7 ඇ“ග7 හnදාෙ6 සහ 4X5 ෙ'වෙ, වැදගY තනKරැ
වලට ෙසCXය0 &ලධා•7 පY kහ. ඩා…¾ fමරා X47 එ:සY ජනපදයට ළංෙව7නට
ගY වෑයi පැව_ය ද, ආF¬ක vX•i &¢Šත ෙල47 ෙසCXය0 /&යනට වා4 ෙවන
Marc Lazarévitch, “L’intervention soviétique en Afghanistan de 1929,” Les cahiers d’histoire sociale, no. 1 (1993), 158. For more on
this uprising see Roy, Islam and Resistance, pp. 83-84.
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Barry, La résistance afghan, p. 241.

ෙල47 සැක4ණ. 1963 q සdF ෂාš X47 දා…P පැYතකට කරන ල±. සdF ෂාš X47 ඊ
ළඟ වසර දහය Kළ q ඇ“ග&'ථානය ව{ව'ථාදායක රාජාw™ව: බවට හරව7නට
උYසාහ කෙ†ය. ෙPශපාලන ප:ෂ ‹_ගත ෙකˆණ. පළn &දහ' මැ_වරණ 1965 q
පැවැYXණ. ෙදවැ& මැ_වරණ වටය: 1969 q 4h kහ. පˆ'ථා‹ය පOŒ7 සහ ආw™වට
සහාය ෙදන කwඩායi කැම_ පO_ඵල ඒ අව'ථා ෙදෙ: q ම දA7නට ලැ¤ණ.
ඇ“ග&'ථානය ෙහ.7 බටdරකරණය ෙව7නY වඩා Žතන ෙව7නY පට7 ෙගන _–ණ
ද රට තවමY සෑබෑ පOජාත7ත”වාදයකට සDපව ෙනා4xෙ,ය. මSක5 බැˆ (Michael Barry)
ද:වන පˆ±, “ෙරƒමය සFව සi¯Fණ බැX7 ෙබාෙහC ඈතක 4xෙ,ය: එය dKව:කාර,
වරපOසාද ලY, සහ ෙබාෙහC Xට Ð‰ත kවA. නnY එය ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0වාq7
Aයා 4x තරi iෙ5Ñඡ ෙරƒමය: බවට පY°මට ඉතා hර'තරව පැව_යA. 1905 q රජ
ප…ල X47 ශා•ˆක වධdංසාව ‹_XෙරC§ කර _–g, ෙකCරානෙ, ‹_ අ‡ව
සාමාන{ෙය7 ෙදන ශා•ˆක දÓවi ද පOෙයCජනයට ෙනාගැෙනන තYවයට පYව _–g. ඒ
අ‡ව බලPq, ෙකා./&'0 ෙරƒමය X47 &ෙයCජනය කරන ලPෙP ආප'සට යන මහා
MයවරA.”9

ඇ6ග./ථාන ෙකා9:./;වා<=
ස©F ෂාš ෙගන vය පOජාත7ත”වාqකරණෙය7 qFඝ කාලය: _'ෙ' පාතාල
සංXධානය:ව පැව_ ඇ“ග7 ෙකා./&'0 ප:ෂයට Xවෘතව කට/K කර7නට අව'ථාව
ලැ¤ණ. ෙකා./&'0වාq7 1960 ගණ7 වල q ‘ඇ“ග&'ථා‡ ජනතාවෙ| පOජාත7ත”වාq
ප:ෂය’ (Democratic Party of the People of Afghanistan -DPPA) යන නම යටෙY
මැ_වරණ වලට ෙප‹ 4xයහ. 1956 n5 කාලෙ, q DPPA පවYවන ලද ෙකාං ග·සෙ, q
ŽF-ෙමාහiම¾ ටරාA (Nur-Mohammed Taraki) නැම_ ෙසCXය0 /&යනය X47 උද6
කරන ලPදා මහ ෙ5කi හැxයට ෙY• පY kෙ,ය. එෙ' නnh ප:ෂෙ, එ:සY n—Ãවර
M‚වස දැl ෙගC_”ක ෙබqi සහ ෙපෟPගrක එ±ˆවා±කi පැව_ණ. DPPA d &Fමාතෘවරැ
අතෙර7 එ: අෙය: k බÖර: කFමා5 (Babrak Karmal) රජ ප…ලA7 එන ලද රදළෙය:
Xය: “කFමා5” යන අ7වFථ නාමෙ, අFථය “ෙ'වකය7ෙ| .Kරා” ය7නS; ඔ—ෙ| සැබෑ
නම ෙමාෙහාiම¾ —ෙ'7 ඛා7 (Mohammed Hussein Khan) Xය. KGB අYහැ ර ෙවනY
රටකට මාරැ k අෙයfට අ‡ව, කFමා5 වසර ගණනාව: _'ෙ' KGB ෙවත ෙතාරKරැ
සපයන ලPෙදA.10 ප:ෂෙ, අ&: &Fමාතෘවරයා k ‡F-ෙමාෙහාiම¾ ටරාA නැමැYතා
ඝ'& (Ghazni) පOා7තෙ, ගමක ධනවY ගiබද වැ4ෙයfෙ| €ෙත A. ඔ— €•‚7
(Pushtun) k අතර ඔ—ෙ| ඉං Á·4 දැ‡මට '× _ ෙව7නට රජෙ, ඉහළ &ලය: දර.7
4xෙ,ය. හØ•5ලාš අ.7 (Hafizullah Amin) ද €•‚7 k අතර ඔ— 4X5 ෙ'වක
ප…ලකට දාව කා–5 නගරබදව උ²පY_ය ලැ–ෙවA.11 1965 මැ _වරණ වල q බÖර:
කFමා5 සහ තවY ෙකා./&'0වාq7 ෙදෙදෙනf පාFrෙi7Kෙ6 ආසන ±නා ගYහ.
1969 q කFමා5 ය•Y ෙY• පYව අ.7 සමඟ පාFrෙi7Kවට එකK kෙ,ය.
9

Ibid., p. 253.

Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, KGB: The Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev (New York:
HarperCollins, 1990), p. 569.
10

11

For more details on these leaders, see Barry, La résistance afghane, pp. 294-297.

DPPA ප:ෂය පාFශව ෙදකA7 හැq _–g. ජනතාව (Khalq) සහ ෙකාlය (Parcham),
යන ඒ නi ෙයhෙ7 ඒ ඒ පාFශවෙ, €වYපY අ‡වS. vgෙකාන ±v7 ආ €•‚7ෙ|
පත”ය ෙක5: (Khalq) k අතර එ:සY ෙපරnණක න{ාය පOාෙයCvක ෙල47 ෙයද°ම තම
ව{ාපෘ_ය k මැද පං_ෙ, k පF4යා‡ බස කතා කරන අය X47 පFචi (Parcham)
පOධාන වශෙය7 Aයවන ල±. කwඩායi ෙදකම සත{ලÖ»ක ෙකා./&'0වාq7 k අතර
ෙසCXය0 පO_පY_යට ඉතා සDපව ආධානග·ා© kහ. ෙසCXය0 මතයට යi තරමක වැl
සDපYවය: පFචi X47 දැ:Xය. කwඩායi ෙදක අතර ෙÙදය 1966 4ට 1976 ද:වා
පැව_ණ. ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0 ප:ෂය තම7 යැS හm7වා ගැ‹ෙi සහ සම'ත
DPPA ෙව‡ෙව7 Aයා A•ෙi අS_ය ඇYෙY තම7ට යැS ෙදපැYත X47ම Aයා 4xයහ.
1976 q ෙමා'ක6 කරන ලද ඉ5£ම: අ‡ව ෙදපැYත එකnK kහ. ප:ෂය Kළ A4
Xෙටක 4,000-6,000 Y අතර සාමාƒකය7ට වැl සංඛ{ාව: ෙනා4xයහ.12 DPPA d ෙi
පාFශව ෙදකට අමතරව, මා:'වාq පැYතට බර k අSlයෙලාƒය7 ඇ_ කwඩායi
ගණනාව: ද 4xයහ. ‘සදාකා£න v& දැ5ල’ ෙනාෙහාY Shola-i-Javaid ප:ෂය 1970
ගණ7 nල q &Fමාණය කරන ලද මාඕවාq කwඩායමA. ඔ…7 4ය සාමාƒකය7
බ—තරය බඳවා ග7නා ලPෙP ‰යS0 සහ 4•7 අතෙර&. එය ප• කාලෙ, q පාFශව
Adපයකට ෙබq vෙ,ය, ඒ 4ය5ල7ම ෙසCXය0 XෙරC§ පO_ෙරCධ ව{ාපාරය7ට එකK
kහ.
1965 4ට 1973 ද:වා 4යÇ ඇෆග&'ථාන ෙකා./&'0 කwඩායi කමවY ෙල47
රජය සහ රාජාw™ව අපÏF_යට පY කළහ. ෙපළපාr එ7න එ7නම සාමාන{ය: බවට
පYXය. එෙ'ම පාFrෙi7Kෙ6 ඇKළත q බාධා ඇ_ A•i ද සාමාන{ය: kෙ,ය. DPPA
X47, Xෙ¢ෂෙය7ම ෙPශපාලන එ£0 අතෙර7, සාමාƒකය7 බඳවා ගැ‹ම €Ç5 ෙල47
කරන ල±.

ෙමාෙහා?ම@ ඩාB@ෙC රජය ෙපරළන Hම=තJණය
ස©F X47 1963 q පැYතකට ෙකා7 කර‡ ලැ8 ඩා…¾ X47 ෙකා./&'0වාq /ද
හnදා &ලධා•7 සංඛ{ාවකෙ| සහාය ඇ_ව 1973 q රජය ෙපරළන fම7ත”ණයක
&යැÇෙ7ය. ෙi 4P§7 ගැන බාdර &•:ෂකය7 X47 XXධ Xවරණ ඉ±ˆපY කර ඇත.
රෑකඩ Ž5 ඇPෙP ෙමා'ක6 X47 යැS සමහර අයෙ| X¢වාසයS;13 අෙන: අය X¢වාස
කර7ෙ7 ඩා…¾ව ෙමෙහයවන ලPෙP ෙකා./&'0වාq7 AයාS. සත{ය fම: …වY,
පFචi පාFශවෙ, සාමාƒකය7 හY ෙදෙන: ඩා…¾ රජෙ, ඇම_වරැ7 හැxයට පY kහ.
fම7ත”ණෙය7 ප•ව ව{ව'ථාදායක &දහ' ඉඩකඩ තාවකාrව නැව_ණ, එෙ'ම,
ෙකා./&'0වාq7ෙ| උවමනාව අ‡ව රජය X47 මFදන ර@5ල: ±යY කෙ†ය. එක
X¢ෙ5ෂකෙය: සඳහ7 කරන පˆ±, “හ‰i මSව7¾ව5 (Hashim Maiwandwal) නමැ_
(1965-1967 q රෙ0 rබර5 අගමැ_වරයා හැxයට 4xන ලPදා) ජා_කවාq නායකයාව තවY
හත•' ෙදෙනf පමණ සමඟ රජය ෙපරළ7නට fම7ත”ණ කළාය Aයා අY අඩංÊවට
ග7නා ල±; ඔ…7 අතˆ7 හතර ෙදෙනfව මරැnවට පnÃවන ල±. &ල වශෙය7
Etienne Gille, “L’accession au pouvoir des communistes prosoviétiques” in Centlivres and Centilivres, Afghanistan, p. 184;
Lévesque, L’URSS en Afghanistan, p. 35.
12

13

Olivier Roy, “De l’instauration de la République à l’invasion soviétique,” in Brigot and Roy, The War in Afghanistan, pp. 29-30.

Aයැෙව7ෙ7 මSම7¾ව5 4රෙගදර q ‘4ය±Xනසා ගYතා’ AයාS. ෙකා./&'0වාq
ෙනාවන XරැPධ ප:ෂෙ, අ5පෙය7 ඔ— රට ෙව‡ෙව7 සැබෑ Xක5පය: &ෙයCජනය
කර7නා °ම &සා ඩා…¾ X47 ඔ—ව ඝාතනය කරන කට/K සලසන ලPෙPය ය7න
ෙබාෙහC ෙදෙනfෙ| X¢වාසයS.”14 ශා•ˆක වධdංසා සහ Úෂණය සාමාන{ය: බවට
පYXය, එෙ'ම 1974 q &7±ත ෙපා5-ඊ-චFA (Pol-e-Charki) 4රෙගදර Xවෘත කරන ල±.
ෙකෙ' …වද, 1975 q ඩා…¾ X47 ෙකා./&'0වාq7 ඉවY කර ග7නට සමY
kෙ,ය. ඔ— නැෙගනdර ෙකා./&'0 රටව5 කwඩායාම සමඟ පමණ: ෙනාව ඉරානය
සහ ඉ7±යාව සමඟ ද නව වා&ජ{ vX•i අYස7 කර7නට සමY kෙ,ය. U.S.S.R.
සමඟ පැව_ සබඳතා පˆහා&යට පYXය. U.S.S.R. ෙවත vය &ල සංචාරයක q ඩා …¾
X47 ෙබ¥•ෙන6 සමඟ දබර කරෙගන තම රට සඳහා ආF¬ක 'වා§නYවය පO4P»ෙ,ම
පOවFධනය කර7නට පට7 ගYෙYය. එS7 ප•ව ඔ—ෙ| කාලය ‘.ත kවA, 1978
අෙ²O5 27 වැ&දා රජය ෙපරළන fම7ත”ණයA7 ඔ—ව ෙපරළා දැng. fම7ත”ණයට ෙපර
±න ස7ධ{ාෙ6 රෙ0 පැව_ තYවය ෙමයාකාරෙය7 kෙ, යැS බැ• X'තර කරS: “1978 ට
ෙපර ඇ“ග&'ථානය &රාග.ක රාජ{ය: kෙ,ය, n'ri අ7තවාදය ගැන එය එතරi
සැලA5ල: ෙනාදැ:°ය, &ල වශෙය7 පැYත: ෙනාෙගන, ෙසCXය0 /&යනය පැYතට
වැlෙය7 බර °, සහ එd මාSi ෙහC අෙනfY n'ri රටව5 සමඟ ඇ_ සබඳතා ගැන
පO¢න ෙනාකර 4xන ලPදA…U.S.S.R. X47 n'ri අ7ත වාදය ඉහළ යන ෙ' කට/K
කෙ†ය ය7න සැබැX7ම සත{ය kව: ෙනාෙ6: ඩා…¾ව බලෙය7 ෙනර½ම K•7 U.S.S.R.
X47 ඒ ෙව‡වට n'ri අ7තවාq7ට ඉහළට එ7නට අත ෙදන ල±, ඔ…7ෙ| ශ:_ය
සමහර Xට එතරi යැS අවත:ෙ'රැ කළා Xය හැAS. ඉතා පැහැ±rවම, ෙසCXය0
/&යනය X47 ෙකා./&'0වාq7ෙ| රජය ෙපරළන fම7ත”ණයට සහාය h7ෙ7 අ7_ම
.&YKෙ6 q ඔ…7ෙ| ග·හණෙය7 ඇ“ග&'ථානය vr © යාමට ඉඩ ෙනාqම තහ…රැ
කරගැ‹මටS.”15

1978 අෙNOP Q රජය ෙපරළන Hම=තJණය, නැතෙහාT “සBV WNලවය”
ෙකා./&'0වාq7 X47 රජය ෙපරළන fම7ත”ණයට K™ෙදන 4P»ය kෙ, 1978
අෙ²O 5 17 වැ&දා, තවමY Ê²ත ෙල47 පව_න තYවය7 යටෙY q, DPPA
&Fමාතෘවරෙය: k .F-අ:බාF ඛාSබාF (Mir-Akbar Khaybar) ඝාතනයS. පFචi X47
බලය අ5ලා ගY ප•ව ඉ±ˆපY වන එක න{ාය: kෙ, හØ•5ලාš අ.7 නායකYවය
ෙදන ‘කල:' ඒජ7තවරැ7 X47 ඔ—ව Kර7 කර දැnවා AයාS. තවY න{ාය: ව‡ෙ,
එය අනාගත ඇ“ග7 රහ' ෙ'වෙ, නායකයා බවට පYෙවන ෙමාෙහාiම¾ නƒ–5ලාš
(Mohammed Najibullah) X47 ෙසC Xය0 රහ' ෙ'වා වල සහාය ඇ_ව කරන ලPද:
AයාS. 16 ඝාතනෙය7 ප•ව ඇ_වන :ෂgක පO _ඵලය kෙ, Xශාල ෙකා./&'0
ෙපළපාrය: පැවැY°මS. එයට අනKරැව ඩා…¾ෙ| රජය ෙපරළා දැ.ණ. බලය අ5ලා
ගැ‹ම ක•7 4ට Üදානi කරන ලPද: ෙලස ෙප‹ යS. /ද හnදාෙ6 Xෙ¢ෂ ෙලසA7
14

Ibid., p. 30.

15

Barry, La résistance afghane, p. 252.

Ibid., p. 301; and Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 93-95. Akram produces testimony by Mohammed Najibullah as
evidence for this theory.
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&ෙයCජනය ෙව.7 4x ‘කල:’ පOධා&යා k අ.7 1980 අෙ²O5 මාසෙ, q 4Pධ ෙව7නට
&ය.ත k රජය ෙපරළන fම7ත”ණය: සැල•i කර.7 4xෙ,ය.17 'පාÝඤෙ, q
වFධනය කරන ලද සහ අනKරැව අෙනfY “ජනතා පOජාත7ත”වාදය7” d q භාXතා කළ
කමෙ6ද ෙයාදා ග&.7 ඇ“ග&'ථානෙ, ෙකා./&'0වාදය පKරැවා යැ°ම 4h කරන
ල±. පළnෙව7ම, ප:ෂ සාමාƒකය7 ෙසායා ග7නා ලPෙP කFමා7ත, /ද හnදා, සහ
4X5 ෙ'වෙ, ඉහළ තනKරැ දරණ අය අතෙර&. ෙi ˆංගා ගැ‹මට අනKරැව එ7ෙ7
1978 අෙ²O5 d q “ස…F [ෙගානා] X²ලවය” (Saour) K•7 සැබැX7ම බලය අ5ලා
ගැ‹මS. ෙකා./&'0වාq7ව උපායÉ£ ෙලස අáබවා ය7නට ගY වෑයම සහ .Fඅ:බාF ඛාSබාF ඝාතනය &සාY ෙමම Aයාවrය කlනi කරන ල±. ඝාතනෙය7 ප•ව
වැl ක5 ෙනායPq ෙකා./&'0 උPෙඝCෂණ එ7න එ7නම වැlෙය7 පැ_ර යන ල±.
පOධාන ෙකා./&'0 නායකය7 අY අඩංÊවට ෙගන ඔ…7 ගැන සDප Xපර.7 ඉ7න
යැS ඩා…¾ &ෙයCග කෙ†ය. අ.7ව ද &වාස අඩ'4ෙ, තබන ල±. නnY ඔ—ව nරA•ම
සඳහා එවන ලද ෙපාr' &ලධා•7, ඔ…7 DPPA සාමාƒකය7 kහ, ෙව_7 ඔ—ට රහෙ'
සහාය ලැ–g. එd පO_ඵලය: වශෙය7 ඔ—ට &වෙ' 4ටම සi¯Fණ රජය ෙපරළන
fම7ත”ණය සංXධානය A•මට හැAයාව ලැ¤ණ.18
1978 අෙ²O5 27 වැ&දා /ද ටැංA සහ Êව7 යානා වr7 ජනා»ප_ ම7±රයට පහර
ෙදන ල±. ඩා…¾, ඔ—ෙ| ප…ෙ5 අය, සහ ජනා»ප_ nරකරැව7 යටY°ම පO_:ෙ•ප
කළහ. ඊ ළඟ ±නෙ, q ජනා»ප_වරයා සහ ඔ—ෙ| ප…ෙ5 සාමාƒකය7 දාහY ෙදෙනfව
ඝාතනය ෙකˆණ. /ද හnදාෙ6 ෙකා./&'0 ෙනාවන අය සඳහා k පළn âPධකරණය
අෙ²O5 29 වැ&දා 4Pධ Xය. රජය ෙපරළා දැෙමන fම7ත”ණෙය7 ප•ව, පැරg ෙරƒමෙ,
අාධාරකරැව7 මFදනයට ල: A•ෙම7 10,000 ක පමණ ජනතාව: .ය vය අතර
ෙPශපාලන ෙšK &සා 14,000 Y 20,000 Y අතර පOමාණය: 4රගත ෙකˆණ.19
නව රජය පOකාශ කර7ෙ7 අෙ²O5 30 වැ&දාය. ‘කල:’ k, ŽF-ෙමාෙහාiම¾ ටරාA
‘ඇ“ග&'ථාන පOජාත7ත”වාq ජනරජෙ,’ ජනා»ප_වරයා හැxයට නi Xය; පFචi
පාFශවෙ, බÖර: කFමා5 උප ජනා»ප_වරයා සහ උප අගමැ_වරයා හැxයට නi Xය;
‘කල:’ k හØ•5ලාš අ.7 ෙදවැ& උප ජනා»ප_ සහ XෙPශ ඇම_වරයා හැxයට නi
Xය. ෙසCXය0 /&යනය, නව ආw™ව M•ග7නා ලද n5ම රට k අතර,20 ඉතාමY
ඉ:මg7 සහෙයCÁතාවෙ, සහ අෙන{Cන{ සහාය සඳහා vX•ම: අYස7 ෙකˆණ. ටරාA
පO _ සං'කරණ මාලාව: ෙයCජනා කෙ†ය, &•:ෂකය7ට අ‡ව, ඇ“ග7 සමාජෙ,
සාiපOදාSක කමෙය7 කැ´ vෙ,ය. Mxසරබද ණය සහ ඉඩi ණය ãෙලCYපාටනය කරන
ල±. 4යÇ දරැව7ට පාසැලට පැ.äම අ&වාFය කරන ල±. ආගi XෙරC§ ෙපOාපගැ7ඩා
¤dෙව7නට පට7 ගැ&ණ. “X²ලවෙ, Mයා සහ මාFෙගCපෙPශකයා” ටරාA ෙ6යැS Aයා
4xන ල±. පO_සං'කරණ අ»ක පOමාණය ෙšKෙව7 අසKට €Ç5 ෙල47 පැ_ර vෙ,ය.
vgෙකාන ±ග Mdx අ'මාF (Asmar) d q පළn කැර• ෙකC ලාහල 1978 Ìr මා සෙ, q
ඇ_ kහ. ෙPශපාලන පOචwඩYවය €Ç5 ෙල47 පැ_ර ය7නට පට7 ග_. 1979
ෙපබරවාˆ 14 වැ&දා, “ජා_ෙ, ½ඩනය” (Setem-i-Milli) නමැ_ මා ඕවා q කwඩායම X47
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Barry, La résistance Afghane, p. 300.

18

Ibid., p. 302.

19

Amnesty International, Annual Report, 1979, covering the year 1978 (London, 1979), p. 101.

20

Barry, La résistance Afghane, p. 304.

ඇෙමˆක7 තානාප_වරයා k ඇෙඩා5“ ඩÖ' (Adolph Dubs) පැහැරෙගන යන ල±, ඔ—ව
&දහ' A•ම Mgස ඔ…7ෙ| නායකෙය: k බරැඩi බාහ' (Barrudem Bâhes) &දහ'
කර7න යැS උPයාචනය කළහ. ෙකෙ' නnh ඒ වන Xට ද බාහ'ව ෙසCXය0 KGB යටෙY
පැව_ KHAD එනi ඇ“ග7 ආර:ෂ ක ෙ'වය X47 මරණයට පnÃවා _¤ණ. KHAD
X47 මැ±හYව7නට වෑයi කළ නnh අවසානෙ, q තානාප_වරයා සහ පැහැරෙගන යන
ලද අය යන 4ය5ල7වම මරා දැ.ණ.21 තYවය fම: …වද එයට සiබ7ධ k A4ෙව:
±Xගලවා ෙනාගYහ. එxෙය7 ƒ5 (Etienne Gille) Aයා 4xෙ, ෙමෙ' ය, “සමහර අය
Aයනවා ෙi ෙමෙහ/ම රහ4ගතව AයාYමක kෙ, ‘කල:' ෙරƒමෙ, රාජ{ තා7_”ක
තYවය අවදානමට පY A•මටS.”22
වැl ක5 ෙනායPq ආw™ව X47 ආගi XෙරC§ කෲෙ'ඩය: ආරiභ කරන ල±.
ෙකCරානය පO4P»ෙ,ම €Ç'සා දැDය, ඉමාi සහ අෙනfY ආග.ක නායකය7ව අY
අඩංÊවට ෙගන මරා දැãහ. 1979 ජනවාˆ 6 වැ&දා පOධාන ‰යS0 කwඩායම: k
ෙමාජPෙද± (Mojaddedi) ෙපළපෙY Mˆ. 130 : සãල ඝාතනය කරන ල±.23 4යÇ ආග.ක
වතාවY තහනi Xය. කා–5 සහ ෙšරා0 d yවY k 5,000 A7 බලවY k fඩා /ෙද6
පOජාව7 ද එයට පO_චාර දැ:kෙ, ඊශ-ාෙය5 ෙවත පලා යෑෙම&.
සැබෑ අකෘ_ය: එයට ෙනා_–ණ ද කැර@5ල වFධනය ෙව7නට Xය. එය නගර වල
q ෙ6ගෙය7 පැ_ර ෙගා' එතැ&7 ගi වලට ද යන ල±. එˆ: බෙචrෙයF (Eric
Bachelier) ද:වන පˆ±, “ඔ…7ෙ|ම k සiපOදාය7 _–Ã සෑම ෙගCත” යA7ම සහ සෑම
ජන වFගයA7ම පO_ෙරCධ පPධ_ හටග7නට පට7 ග_. ජනගහනය සමඟ '¬ර කා£න
ෙල47 සබඳතා පවYවා ෙගන 4xන කwඩායi මහY සãහයක පO_ඵලය පO_ෙරCධය
Xය, ඔ…7 අතර පැව_ ෙපාh සiබ7ධය &¢Šතවම ඉ'ලාi kෙ,ය.”24 €Ç5 ෙල47
පැ_ර vය පO_ෙරCධය හnෙ6, ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0වාq7, සහ ඔ…7ෙ| ෙසCXය0
උපෙPශකය7 මහා පˆමානෙය7 Úෂණය ෙයාදාග7නට පට7 ගYහ. මSක5 බැˆ
(Michael Barry) එවැ& 4P»ය: ෙමෙ' X'තර කරS:
1979 මාFK මාසෙ, q ෙකරල (Kerala) ගම ඇ“ග&'ථානෙ, ඔරාžF-4/F|ෙ57 (Oradour-sur-Glane) බවට හැˆණ; වැldxය7 සහ දරැව7 1,700 :, ගෙi
nÇ Mˆ. ජනගහනය, ට…ෙi හං±ය ෙවත ර@' කරවා, n—ණට n—ණ ලා
4ටෙගන මැ‰7 Kව:f වr7 ෙවl තබා මරා දමන ල±. .ය vය අයව සහ .ය
ඇෙද.7 4x අයව සãල .‹වළව5 Kනකට X4කර –5ෙඩCසF වr7 ප' දම.7
ඒවා වසා දමන ල±. එS7 ප•ව xක ෙ6ලාව: යනෙත: පලා ය7නට තැY කරන
Kවාල ලYත…7 &සා යා7තමට ප' ෙහළෙවන බව කා7තාව7ට තවමY දැAය
හැA …වY, ඉ:මg7 ඒ ෙහළ°i 4ය5ල නැව_ණ. 4යÇ කා7තාව7
පාA'ථානයට පලා vයහ. “ඇෙමˆක7 සහ jන කැමැYත ෙව‡ෙව7 තම7ව
Rémi Kauﬀer and Roger Faligot, Les maîtres espions. Histoire mondiale du reseignement, vol. 2: De la guerre froide à ns jours (Paris:
Robert Laﬀont, 1994), p. 391. See also Patrice Franceschi, Its not choice la liberté (Grenoble: Arthaud, 1981), pp. 41-42; and Gille,
“L’accession au pouvoir,” pp. 199-200.
21
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Gille, “L’accession au pouvoir,” p. 199.

Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 516; and Marie Broxup and Chantal Lemercier-Quelquejay, “Les expériences
soviétiques de guerres musulmanes” in Brigot and Roy, The War in Afghanistan, p. 41.
23

24

Bachelier, L’Afghanistan, p. 50.

Xfණාග7නා ලද වැඩවසi පO_X²ල°යවාq7,” යැS ඇ“ග&'ථාන නායකය7
X47 ඔ…7ව ෙ5බ5 කරන ල±, එෙ'ම ඔ…7 ෙi කත7දර පැව•ෙ6 සරණාගත
කඳ…රැ වල ලැග 4xය q සංතාපෙය7 හඬ.&.25
ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0වාq7 &රKරැව U.S.S.R. ෙව_7 සහාය ඉ5ලන ලPෙPය.
1979 මාFK මාසෙ, q ෙසCXය0 Œ. පOෙPශෙ, k කඳ…රA7 එන .| (MiG) සට7 ව±න
Êව7 යානා AdපයA7 ෙකා./&'0 XෙරC§ කැරrකරැව7 අතට පYව වැl දවස:
ෙනාvd7 _8 ෙšරා0 යන fඩා නගරයට ෙබCiබ පOහාර ෙහළන ල±. අනKරැව
ඇ“ග&'ථාන /ද හnදාව නගරයට ඇK5 ° ඉ_ˆ ° 4x පO_ෙරCධය ඉවY කර දමන
ල±. ට…ම ය• අ5ලා ගැ‹ෙම7 ප•ව 4Pධ k ෙබCiබ පOහාර සහ මFදනය &සා එd 4x
200,000 ක nÇ ජනගහනෙය7 5,000 සහ 25,000 Y අතර yXත අd. kහ. වFතමානෙ,
q මFදන වr7 ෙකාතරi සංඛ{ාව: .ය vයා දැS &¢Šතවම Aය7නට ෙනාහැAS,
සමහර Xට එය A4දා Aය7නට ෙනාහැA ව‡ ඇත.26 ෙමම Aයාෙව7 ප•ව කැර@5ල රට
€රා පැ_ර vෙ, ෙකා./&'0වාq7ට නැවත වර: ෙසCXය0 /&යනෙය7 ආධාර ඉ5£මට
4Pධ ෙවන පˆPෙද&. ෙi අව'ථාෙ6 q, අපගාDෙය: වන 6ලැl.F –ෙකා6'A (Vladimir
Bukovsky) වාFතා කරන අ7දමට, ෙසCXය0 සහාය සඳහා අයY kෙ, “රෑ බ5 .rයන 53
: සඳහා Xෙ¢ෂ æව{ාධාර, කාලKව:f ෙකාට' 140 :, ස7නPධ /ධ රථ 90 : (එයට
vල7 රථ 50 : ද ඇKÇ Xය), Kව:f සහ රSෆ5 48,000 :, ෙග·ෙ7¾ යවන උපකරණ
1,000 :, සහ Êව&7 යවන ෙබCiබ 680 : ද…:ෂgක පO_චාර ෙල47 [ෙසCXය0
/&යන X47] ගෑ' ෙබCiබ ෙතාග 100 : සහ ෙබCiබ ෙප0x 150 : යවන ල±, ඒY Xෂ
වා/ෙව7 €රවන ලද ෙබCiබ සහ රසායන අX ඉ5ලා කරන ලද ඇ“ග&'ථාන ඉ5£ම
ස€රාල7නට අසමY kහ. එෙ'ම ෙහrෙකා²ටF කwඩායi සඳහා Êව7 &යnව7
යව7නට ද ඔ…නට ෙනාහැA kහ.”27 ඒ කාලෙ, q කා–5 d Úෂණය රජයන ල±.
නගරෙය7 නැෙගනdර පැYෙY Mට_7 k ෙපා5-ඊ-චFA (Pol-e-Charki) 4රෙගදර
ෙPශපාලන 4රකරැව7 සඳහා ර@ඳ…i කඳ…ර: kෙ,ය.28 4රෙගදර අධ{:ෂකවරයා k
සSç¾ අÖh5ලාš (Sayyed Abdullah) 4රකරැව7ට ෙමෙ' පැහැ±r කෙ†ය: “ෙමd q ඔබ
4x7ෙ7 කÃ ෙගාඩ: බවට හැර°ම සඳහාය.” ශා•ˆක වධdංසාව සාමාන{ය: kෙ,ය;
වැ4A•යට පණMx7ම ඇද දමා .ය යෑමට සැලැ'°ම එd 4Pධ k නරකම දÓවම Xය.
සෑම ර@යක q ම 4රකරැව7 4ය ගණ&7 ඝාතනය කරන ල±, .ය vය…7 සහ .ය
ඇෙද.7 4xන…7ව –5ෙඩCසF වr7 වළ දමන ල±. එක සාමාƒකෙය: කළ වරදට nÇ
ජන වාFvකය ෙවතටම දÓවi කරන 'ටාr7ෙ| කමය Aයාවට නංවන ල±. ඒ අ‡ව
1979 අෙගC'K 15 වැ&දා හසරා' (Hazaras) ජන වාFvක ෙකා0ඨාශෙ, 300 ක Mˆස:
පO_ෙරCධයට සහාය ෙදනවා යැS සැකකරැව7 හැxයට අY අඩංÊවට ගැ‹ම 4Pධ kෙ,ය.
“ඔ…7ෙග7 එක4ය පන' ෙදෙනfව පණMx7ම –5ෙඩCසF වr7 වළ දමන ල±, ඉ_ˆ
Barry, La résistance afghane, p. 314. For the Kerala widows see also Les nouvelles d’Afghanistan, nos. 35-36 (December 1987), 33.
Barry also points out that five Soviet oﬃcers were in charge of the operation.
25

Lévesque, L’URSS en Afghanistan, p. 48; Gille, “L’accession au pouvoir,” p. 200. See also Amnesty International, “Violations of
Human Rights and Fundamental Liberties in the Democratic Republic of Afghanistan,” 11 April 1979. This report, which draws only on
oﬃcial cases, mentions cases of children in detention.
26

Vladimir Bukovsky, Reckoning with Moscow: A Dissident in the Kremlin’s Archives (London: John Murray, 1998), pp. 380-382. The
author reproduces excerpts from discussions between Aleksei Kosygin and Nur-Mohammed Taraki, who was asking for aid from the
Soviet Union. The initial response from Moscow was not particularly favorable. An English translation of the full transcript was
published in the Cold War International History Project Bulletin, nos. 8-9 (Winter 1996-97), 146-150.
27
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Barry, La résistance afghane, pp. 306-307.

අයට ෙපOට5 දමා පණMx7ම v& තබන ල±.” 1979 සැ²තැiබF මාසෙ, q 4රකඳ…ෙF
අ»කා•7 X47 4රකරැව7 12,000 : මරා දමන ලදැS M•ගYහ. ෙපා5-ඊ-චFA
4රකඳ…ෙF අධ{:ෂකවරයා අහන ඕනෑම ෙකෙනfට Aයා 4xෙ,ය: “අM .rයනයක
ඇ“ග&'ථා‡ව: පමණ: ඉ_ˆ කරනවා—සමාජවාදය ෙගාඩනඟ7න අMට අවශ{ එÑචර
Mˆස: පමණS.”29
රට එෙ' දැවැ7ත 4රෙගදර: බවට හරවPq, DPPA ඇKළත ‘කල:' සහ ‘පFචi'
අතර ගැ‚i ±v7 ±ගටම ඇq vයහ. කම කමෙය7 ‘කල:' වැl බලය: ලබාග7නට
සමY Xය. පFචi නායකය7ව එ7න එ7නම බල තනKරැ වr7 ඉවY කර.7 “යකඩ
_රය” (Iron Curtain) M‚පස k රටව5 ෙවත තානාප_වරැ 7 හැxයට යවන ලදහ.
ෙසCXය0 ෙPශෙ, Xෙ¢ෂ ඉ5£ම මත බÖර: කFමා5 ෙචෙකා'ෙලCවැAයාවට යව‡
ලැéය. පාලනෙ, ෙයq 4x ‘කල:’ අතර ද ගැ‚i ඇ_Xණ. 1979 සැ²තැiබF 10 වැ&දා
අ.7 X47 ටරාAව බලෙය7 ෙපරළා දැnෙ6ය; ඔ— DPAA d මහ ෙ5කi සහ
අගමැ_වරයා බවට පY kෙ,ය. ‘කල:’ ඇKළත 4x ඔ—ෙ| XරැPධවාq7ව හ&කට Kර7
කර දමන ඔ— ටරාAව ඝාතනය කරවන ල±. ඒY &ල වශෙය7 €වYපY ද7වා 4xෙ,
qFඝ කාලය: €රා ෙරCගාKරව 4êෙi පO_ඵලය: හැxයට ටරාA .ය vය බවS. XෙPÉය
&•:ෂකය7 සඳහ7 කර7ෙ7 එවක q ඇ“ග&'ථානෙ, ෙසCXය0 උපෙPශකය7 5,000 :
පමණ 4x බවS, එෙ'ම ෙසCXය0 පාබල හnදා වල අණ ෙදන පOධා&යා k ජනරා5 ඉවා7
v·ෙගCˆXÑ පැ6ෙලා6'A (Ivan Grigorievich Pavlovsky) ද ඇ“ග&'ථානෙ,
Xෙ¢ෂ
සංචාරය: කරන ලද බවS.30
ෙකා./&'0වාq7 X47 රජය ෙපරළන ලද fම7ත”ණෙය7 වසරකට ප•ව රෙ0
තYවය ¤යfරැ kෙ,ය. ෂා බ'ගාF (Shah Bazgar) පැහැ±r කරS:
ඔ—ට ක•7 පාලනය කරන ලද ටරාA සහ අ.7 X47 ෙගන vය âPධකරණ &සා
15,000 ක ජනතාව: .ය vයා යැS බÖරා: කFමා5 පOකාශ කෙ†ය. සත{ සංඛ{ාව
අ™ම වශෙය7 40,000 : පමණ ෙවS. අෙහC, ඔ…7 අතර ෙපා5-ඊ-චFA d q .ය
vය, මෙ| ම6 පාFශවෙය7 k ඥා®7 ෙදෙදෙන: ද kහ. එS7 එ: අෙය:,
ෙ'ලÖ සෙ“ (Selab Safay) භාෂාමය පO°ණෙය:, ෙFlෙයC සහ ෙටrXෂ7 හරහා
ඔ—ෙ| කX අහ7නට ලැ–ණා. මම එයාට ෙගාඩ: ළැ±යාව දැ:kවා. මෙ| අ&Y
ඥා_යා, ඔ—ෙ| සෙහCදරයා Êරැවරෙය:. රෙ0 සම'ත එ£0 අය 4ය5ල7වම
âPධකරණයට ල: kවා. yXත ෙÖරාග7න සමY k අ5පය X47 ¤යfරැ
ෙකා./&'0 අපරාධ ගැන පැව•වා. 4රකාමර වල ෙදාරව5 ඇරලා ලැS'K අ_7
ග YK ෙසා 5දා h ව 7 ර@ ඳ … iක රැ ව 7ව න i ව r 7 අ ඬ ග හ න හැ x ගැ න .
ර@ඳ…iකරැව7 d.dට නැÂxන හැx ගැන. .&YK Adපයකට ප•ව හඬ අ…රන
ලද මැ‰7 Kව:f ෙවl _යන සPෙP ඇෙහන හැx ගැන.”31

29

Kauﬀer and Faligot, Les maîtres espions, p. 390.

Shah Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur (Paris: Denoël, 1987), pp. 65-66. Shah Bazgar died on 23 November 1989 in an
ambush while researching a report on irrigation systems. The only weapon he had was a camera. See Gilles Rossignol and Etienne
Gille, “Un témoin: Shah Bazgar,” Les nouvelles d’Afghanistan, no. 45 (December 1989), 6.
30

31

Roy, Islam and Resistance, p. 125; Gille, “L’accession au pouvoir,” p. 199.

.ය vය දYත වලට කා–5 සහ අෙනfY නගර පමණ: අS_ ෙව_. Mxසරබද
4Pධ k ෙවl තබා මැ•i, සහ ෙබCiබ ෙමෙහ/i වr7 4hෙවන සැබෑ Úෂණ පාලනය:
K•7 පO_ෙරCධය ඉවY කර දැDමට ෙකා./&'0වාq7 X47 වෑයi ගY පOෙPශෙ, තවY
අමතර 100,000 ක ජනතාවකෙ| මරණ 4Pධ kහ. ෙi සãල ඝාතන වr7 මහY Xශාල
Mˆ' හැxයට පලා vය සරණගාතය7 සංඛ{ාව 500,000 කට වැl යැS ඇ'තෙi7K ෙවS.32

ෙසZWය; මැ[හT\ම
1979 44රය ෙවPq ඇ“ග&'ථානය 4X5 /Pධෙය7 ඇX£ ෙගා ' _–g. මFදන
_–ණ ද රට Kළ ඔ…7ෙ| අ»කාˆය බලාYමක කර7නට ෙකා./&'0වාq7 අසමY k
බැX7 නැවත වර: ෙසCXය0 /&යනෙය7 සහාය ඉ5ල7නට ඔ…නට 4Pධ kහ. අ.7ෙ|
ආw™ව 4Kවාට වැlෙය7 ෙi සහාය අ_මහY kෙ,ය. අ.7 ෙමා'ක6 ෙව_7 ඈY
ෙව7නට කට/K කර.7 4xෙ,ය, ඍªවම ෙසCXය0 බලපෑම යටෙY ෙනාවන රටව5
සමඟ, ඔ— ඇෙමˆකා‡ව7 සමඟ පවා (තරැණ කාලෙ, ඔ— එ:සY ජනපදෙ, අධ{යනය
කරන ල±) සබඳතා වැl කර.7 4xෙ,ය. ඔ…7ෙ| පාලනය ය• තහ…රැ කර ගැ‹ම
Mgස ෙසCXය0 නායකය7 මැ±හY ෙව7නට ®රණය කළහ. 1979 ෙදසැiබF 12 වැ&දා
ෙසCXය0 ෙපාrx¤/ෙරCව X47 ®රණය අ‡මත කරන ල±. ෙදසැiබF 23 වැ&දා ‘333
fණා‚ව ෙමෙහ/ම’ (Operation Storm 333) ±යY කරන ල±. ෙසCXය0 හnදා ෙPශ ‘මා
මාSi හරහා ඇ“ග&'ථානයට ඇK5 kහ. දෘශ{මාන ෙල47 ඔ…7 .ත” සහ සහෙයCÁතා
vX•මට ෙගෟරව කර.7 4x අතර කා–5 අ»කා•7ට “සෙහCදරYවෙ,” නාමෙය7 සහාය
ඉ±ˆපY කර.7 4xයහ. dට€ KGB &ලධාˆෙයfට අ‡ව, “කFන5 [v·ෙගCˆ] ෙබායˆෙනා“
(Grigory Boyaninov) X47 නායකYවය ෙදන ලද සට7 පOහාර එ5ල කරන කමා7ෙඩC
කwඩායම: මාrගාවට පහර h7හ, අ.7ව සහ 4P§7 ගැන වාFතා කළ හැA 4යÇ
සා:‰කරැව7ව ඝාතනය කළහ.”33 ඔ—ෙ| මරණයට ෙපර, අ.7ට සැ ලAය /K Xශ-ාම
වැ‚ප: සමඟ Xශ-ාම ය7නට අව'ථාව: q _–g. ඒY ඔ— පO_:ෙ•ප කළ ප•ව ඔ—ව
ඝාතනය කර ඒ ෙව‡වට බÖර: කFමා5 පY කෙ†ය. අ.7ව මරා දම7නටY ෙපර
ෙසCXය0 /&යනෙ, ෙFlෙයC XකාශයA7 අ9Y ආw™ව M•බඳව දැ‡i ෙදන ල±.34
ෙසCXය0 මැ±හY°ම ගැන උපන{ාස ගණනාව: පව®. සමහර Xචාරකය7ෙ| දැ:ම
එය ෙමා'ක6 X47 දfණට ව{ා²ත °ම සඳහා ගY උYසාහය: බවS. අෙනfY අය
දA7ෙ7 ර@lක5 ඉ'ලාi පැ_ර යාමY සමඟ ඇ_වන පැහැ±r තFජනය: පැව_ Œ.
පOෙPශයකට 'ථාවර බව: ෙගන ඒෙi ව{ාපෘ_යක ෙකාටස: හැxයටS. මැ±හY°ම සරල
ෙල47 ෙසCXය0 අ»රාජ{වාදෙ, 4P»ය:, 4යÇම ජනතාව ෙකා./&'0 බවට හරවන
ආශාෙව7 /K මා:'වාq ෙරƒමය7ෙ| ගැල…iකාර චFයාෙ6 තවY Xභාවනය: ෙල47
දA7නට ද හැAS. “අ»රාජ{වාදෙ, ඒජ7තවරැ7” යටෙY පOහාරයකට ල:ෙව.7 4xන

Andrew and Gordievsky, KGB, pp. 570-571. The authors note that Boyarinov was killed by his own men when he was mistaken for
an Afghan.
32

Politburo archives, quoted in Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 149-150; and Bukovsky, Reckoning with Moscow, pp.
385-386.
33

34

Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 150-154, explores the various possibilities concerning Soviet expansionism.

ලද තවY ෙකා./&'0 ෙPශය: ආර:ෂා කරගැ‹ෙi අව{ාජ ආශාව ෙසCXය0 ආw™වට
දැ‡නා Xය හැA ද ෙවS.35
n5ම ෙසCXය0 හnදා භට කwඩායi ඇ“ග&'ථානයට ඇK5 ෙව7ෙ7 1979
ෙදසැiබF 27 වැ&දාය; 1980 ගණ7 nල q 100,000 කට ආස7න පOමාණය: එd XÜහ.
/Pධය පැහැ±r අ±යර හතරA7 /K Xය. පළn අ±යෙF q, 1979-1982, ෙසCXය0 බල ඇg
රෙ0 අ»වාසය කළහ. ෙදවැ7න, වඩාYම h•කර k අ±යර 1982-1986 ද:වා k “සම'ත
/PධයS.” ෙතවැ& අ±යර, 1987-1989, සලfÃ kෙ, ෙසCXය0 හnදා ප•බැ‘ෙම&. අවසාන
අ±යර, 1992 ද:වා පව_7න, පට7 ග7ෙ7 1989 ෙපබරවාˆ 15 වැ&දා ෙසCXය0 හnදාව
ඉවYව යෑමY සමඟ ෙමාෙහාම¾ නාƒ–5ලාš (Mohammed Najibullah) රෙ0 පOධා &යා
හැxයට පYව ෙගාFබෙචා6 අ‡කරණයA7 ජා_ෙ, එ:සY බව &Fමාණය A•ම සඳහා
වෑයම: පට7 ග7නා ල±. 1989 q ෙසCXය0 ආw™ව රෑබ5 ¤rයන 2.5 : වxනා හnදා
තා:ෂණෙ, ආකාරෙය7 සහාය එවන ල±. තවY රෑබ5 ¤rයන 1.4 : වxනා අX අා/ධ
ඊ ළඟ වසෙF q එවන ල±. 1992 q ෙසCXය0 /&යනෙ| කඩා වැêමY සමඟ හnදා සහාය
නැව®ම &සා නාƒ–5ලාšෙ| රජය කඩා වැxණ.36
ෙi කාලය €රාම රට Úෂණ ආකාර ෙදකකට අ• ° පැව_ණ: ෙසCXය0 හnදාව
X47 සම'ත /Pධ ආකාරය: සහ සKරාට පOෙයCජනවY Xය හැA 4ය5ලට v& තැéෙi
M•ෙවත: අ‡ගමනය කළහ. ෙසCXය0 පOහාර ඍªවම 4Pධ ෙනාk ෙපෙද' Kළ XÜ
ඇ“ග&'ථාන ජනතාව X47 ෙකා./&'0 ෙරƒමෙ, සාiපOදාSක Úෂණ කමෙ6ද අY
X7ඳහ. සැබෑ ෙහC පˆක5ප‹ය XරැPධවාq7 කමවY ෙල47 Kර7 කර දැDම 4Pධ kෙ,
ඇ“ග&'ථාන අS®7 ආර:ෂාව සඳහා k සංXධානෙ, (Organization for the Protection
of Afghan Interests -AGSA) d Xෙ¢ෂ 4රබ7ධනාගාර Kළ kහ. AGSA X47 XXධාකාර
k ය• ඉපqi රාÍයකට n—ණ ෙදන ල±, එය රාජ{ ෙතාරKරැ ෙ'වය KHAD බවට පY
Xය, අනKරැව එය රාජ{ ආර:ෂාව සඳහා අමාත{ාංශ{ WAD බවට පYXය. 1986 ෙවPq
රහ' ෙපා£4ෙ, අංශ nල{ සහ උපෙPශකය7 යන ෙදකම සඳහා ඍªවම KGB මත
යැෙප.7 4xයහ. ෙi Úෂණෙය7 ආw™ කරන කමය 1989 ද:වා පැව_ණ. එd q
ෙසCXය0 හnදා රට අYහැර vයහ. පOාෙයCvකව, ෙකෙ' …වY, එය 1992 ෙමාෙහාiම¾
නාƒ–5ලාš ෙ| ආw™ව කැ´ වැෙටන ෙත: පැව_ණ.
/Pධය පැව_ වසර නවය €රාම, රෙ0 4යයට 20 කට වැl පOෙPශය: ෙසCXය0
හnදාව සහ ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0වාq7 X47 nÇම&7ම පාලනය ෙනාකළහ.
නගර, ධාන{ &•පාදනය කරන පළාY, සහ පාෂාණ වා/ සහ ෙත5 &» පැව_ පළාY—ඒ
4ය5ල &සැකෙය7ම යැ…ෙw U.S.S.R. ෙවතS—යන බලෙ, පO ධාන ෙ: 7æ'ථා න පාලනය
A•ෙම7 පමණ: ඔ…7 සෑ©මකට පY kහ. “සiපY &'සාරණය සහ ඇ“ග&'ථානය
සංවFධනය A•ම ය7න 4Pධ kෙ, සාමාන{ යටYXƒතවාq XලාසයA&. ãrක සiපY
යටY Xƒතය X47 &•පාදනය කළ අතර නගරෙ, කාF.ක &•පාදන සඳහා
ෙවළඳෙපාල: සපයා ෙදන ල±, එS7 කFමා7ත පවYවා ගත හැAයාව ලැ¤ණ…ෙහා³7
Bukovsky, Reckoning with Moscow, pp. 493-494. Christophe de Ponfilly and Frédéric Laﬀont report in Poussières de guerre (Paris:
Robert Laﬀont, 1990), p. 91: “රැ4යා‡ව7 X47 ඔ…7ට එවක q _–ණ වඩාYම Žතන අX භාXතා කළහ, Su-25 වැ& Êව7 යානා
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වr7 ඔ…7ෙ| ෙබCiබ අl 32,000 කට වඩා ඉහළක q 4ට ¤මට ප_ත කරන ල±.”

Les nouvelles d’Afghanistan, no. 7 (November 1981), 9. A survey titled “Intérêts économiques soviétiques en Afghanistan,” detailing
the extent to which the Soviet Union pillaged the natural resources of the country, can be found in the same issue.
36

'ථාMත k රැ4ය7 කමෙ6දය අ‡ව ය.7, අ»වා‘ හnදා කෙ† /Pධෙ, වැය රට ලවාම
ෙගවා ගැ‹මS. හnදා, /ද ටැංA, සහ ගiමාන වලට ෙබCiබ ෙහ¦ම යනා±යට ¤5පY
හදා ඒවා පාෂාණ වාì, ක€, සහ ප•ව තඹ සහ Xhr බලෙය7 ෙගවන ල±.” 37 ෙi කාලය
Kළ q ෙසCXය0 /&යනය X47 ඇ“ග&'ථාන හnදාෙ6 සහාය ඇ_ව පOාෙයCvකව සම'ත
/Pධයක &යැ¦ 4xයහ. ඒ අතරKෙF q ඇ“ග&'ථාන හnදාව X47 හnදාෙව7 පලා යන
ෙසා5දාhව7 &සා මහY පරාජය7ට n—ණ h7හ, 1989 q 80,000 : 4x අතර වසර
ෙදක: ෙග° යPq 30,000 : පමණවY ෙසා5දාhව7 ඔ…නට ෙනා4xයහ. 1982 q 4යÇ
අ_ෙFක භටය7ව කැඳවන ල±. ඊ ළඟ වසෙF මාFKෙ6 q අ…රැh දහ අට සහ ඊට වැl
4යÇ Mˆ. ෙපාhෙ6 හnදාවට බඳවා ගැෙනන ‹_ය: පැන°ය. වයස අ…රැh පහෙළාවක
k දරැව7ව බලාYකාරෙය7 හnදාවට බඳවා ගැ&ණ.
Xෙ¢ෂ ෙමෙහ/i (Spetsnaz) බලකාය7d එ£0 ඒකක හැෙර7නට, ඇ“ග&'ථානය
ෙවත යවන ලද ෙසCXය0 ෙසා5දාhව7 පOධාන වශෙය7 එ7ෙ7 /:ෙFනය, ලැ0Xයාව,
එ'ෙටC&යාව, සහ rKෙ6&යාව යනාq පFය7ත ජනරජය7 වr&. මධ{ම ආ4යාෙ6
කඳ…රැ බැඳ 4x හnදා කාwඩ ඉවY කර.7 ඔ…7 ඒවාට පැ.gයහ. සමහර Xට
ඒවාෙ, 4x අය ර@lක5 ඉ'ලාi ආකාරයකට පහ•ෙව7 ෙගාhරැ ෙව‡ ඇතැS ෙසCXය0
ආw™ව 4Kවා Xය හැAS. Mxසරබද ෙවත 600,000 කට අ»ක හnදා කාwඩ යව‡
ලැéය. එS7 14,751 : /Pධෙය7 .ය vයහ.38 ඔ…7ෙ| මළ 4රැරැ ඔ…7ෙ| ප…ෙ5 අය
ෙවත ආප— යැ…ෙ7 කලාKරA&. ෙබාෙහාමය: ආප• U.S.S.R. ෙවත පවා ෙගන එ‡
ෙනාලැ¤ණ. ඊයi ®රැ වr7 ඇKළත &ම k .‹ ෙප0x වලට ‘5 තබා ප…5 වලට
යවන ලද අතර සාමාන{ෙය7 ඒවාෙ, _–ෙw ෙවනY A4ව: ෙනාව වැr සහ හmනා
ෙනාගY ෙසා5දාhව7ෙ| ශ•රාංග kහ.39 නම: නැ_ /PධයA7 ±ˆබල 4ෙඳන ලද ගණ7
කළ ෙනාහැA තරi ෙසා5දාhව7 සංඛ{ා හî•, අ¤7, සහ ෙහෙරාS7 ද ඇKලY මYපැ7
සහ මYæව{ ඇÖබැdයට ෙගාhරැ kහ. ෙi සමහර මYæව{ සපයන ලPෙP KGB X4&.
ඇ“ග&'ථානෙ, මYæව{ &•පාදනෙය7 ලබාගY ලාභ 'vgෙකාන ±ග ආ4යාෙ6 ර7
_”ෙකCණෙ,' _–ණාටY වැlෙය7 මහY kහ. ෙගදර යවා ගැ‹ම Mgස ෙබාෙහC
ෙසා5දාhව7 X47 තම7ෙ| අංග ෙïදනය කරගYහ. ආප• vය ප• ඔ…7ව ෙපාhෙ6
ඔ…7ෙ| ෛදවයට අYහැර දමන ල±, සමහරැ මාන4ක ෙරCහ5 වලට යවන ල±.40 ෙබාෙහC
ෙදෙන: අපරාධ yXත වලට MXෙසන ල±. /Pධය &සා ද:‰ණාංශ ජා_කවාq කwඩායi
සංඛ{ාව: ද උපත ලැéය. ඒවා අතෙර7 වඩාYම සැලAය /K අ7ත ද:‰ණාංශ සහ
ෙසමS0 XෙරC§ k පැiය0 (Pamyat) කwඩායම: k අතර KGB එය ෙනාදැ :කා ෙ'
4xයහ.41
ෙසCXය0 ආක මණය හnෙ6 ඇ“ග&'ථාන පO _ ෙරCධය ශ:_ෙය7 වැlෙව.7
පැව_ණ, එය සට7කාD7 60,000 4ට 200,000 ද:වා වFධනය kෙ,ය. ජනගහනෙ,
G. F. Krivosheev, Grif sekretnosti sniat: Poteri Vooruzhennykh sil v voinakh, boevykh deistviyakh, i voennykh konfliktakh (The stamp of
secrecy lifted: Losses of the armed forces in wars, combat operations, and military conflicts) (Moscow: Voenizdat, 1983), p. 407.
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S. Jenis, “Un bonjour d’Afghanistan,” L’alternative, no. 19 (November-December 1982), 43. See also Svetlana Aleksievitch, Les
ceruceils de zinc (Paris: Christian Bourgois, 1991).
38

39

De Ponfilly and Laﬀont, Poussières de guerre, p. 175.

40

See Bukovsky, Reckoning with Moscow, pp. 263, 460; and Françoise Thom, “Le KGB et le Juifs,” Pardès, nos. 19-20 (1994), 7-24.

Bachelier, L’Afghanistan, p. 52. On the various resistance groups, see also Roy, Islam; and Akram, Histoire de la guerre
d’Afghanistan, chap. 8.
41

බ—තරය ෙව_7 සහාය ලබ.7, ඇ“ග&'ථාන පO_ෙරCධ ව{ාපාරය Kළ •7& ප:ෂ
හත: Xය, ඔ…7ෙ| ãල'ථානය පාA'ථානෙ, Mdටා _¤ණ, එd ‰යS0 කwඩායi
අට: kහ, ඔ…7ෙ| කඳ…රැ ඉරානෙ, Mdටා _¤ණ.42 ඒ 4ය5ල ර@lක5 නැ Yනi
මධ{'ථ ඉ'ලාi Kළ යi පදනම: _ෙබ7ෙ7 යැS Aයා 4xයහ. ගˆ5ලා කට/K සඳහා
පO_ෙරCධ ව{ාපාරයට U.S. ආw™ෙ6 සහාය ද ලැ¤ණ. ෙසCXය0 ෙබCiබ ෙහ ළන Êව7
පOහාර වළ:ව‡ Mgස ¤ම 4ට Êවනට යවන 'x7ගF .සSල ඇKÇ අX ඇෙමˆකාෙව7
සපයන ල±. එS7 ෙසCXය0 /ද වෑයෙi වැදගY කාරකය: කඩාක²ප5 Xය. Êව&7
ෙහළන ෙබCiබ පOහාර හැෙර7නට, ෙසCXය0 හnදාෙ6 පOධාන උපාය මාFගය kෙ, සරල
ෙල47 Úෂණය ෙයාදා ගැ‹මS. පO_ෙරCධ ව{ාපාරයට යi A4 •Ç ෙලසA7 ෙහC සහාය
ෙදනවා යැS ඕනෑම €Pගලෙය:ව ෙහC ගම: සැකයට පාත” …වෙහාY :ෂgක දÓවi
අYkහ. මFදන &රKරැ සහ සFවව{ා½ kහ.
ෙමd q 4Pධ kෙ, ද 4යÇ Xශාල පˆමානෙ, /Pධ වල q හnෙවන ෙඝCර අපරාධS,
සහ සම'ත /Pධෙය7 උපත ලැ8 පOචwඩYවය සහ &ර7තර අ‡තාපය රට €රාම පැ_ර
vෙ,ය.43 ඇ“ග&'ථාන පO_ෙරCධ ව{ාපාරය X47 ද දරැÃ අපරාධ, එයාකාරම iෙ5Ñඡ k
සහ සමාව ±ය ෙනාහැA A යාව7d &යැÇනහ. අෙනfY ගැ‚i ෙම7 ෙනාව,
Xෙ¢ෂෙය7ම ඇ“ග&'ථානය &තරම සමාන කරන Xෙය0නාමෙ, /Pධය හා සමාන
ෙලසA7 ෙලCක මාධ{ K•7 එතරi අවධානය: ෙනාලැ¤ණ. එෙ'ම කවදා ෙහC &fY
කරන ලද ගැ‚ෙi ඡායාරෑප ඇYෙY ඉතාමY අ5පය: පමණA. ඇ“ග&'ථාන පO_ෙරCධ
ව{ාපාරය X47 ෙකා./&'0 බලය අ5ලා ගැ‹මටY සහ XෙPශෙය7 එන ලද ආකමණය
ගැනY යන ෙදකටම පO_චාර වශෙය7 මහා කැර@5ල: සැබැX7ම ෙගන ය.7 4xයහ.
ෙi පO_ෙරCධ සට7කාD7ට සහාය ෙදන ලද බලවK7 ඒ සට7කාD7 මා‡îය අS®7
ගැන ද:වන ෙගෟරවය M•බඳව ෙයාn කෙ† ඉතා අ5ප අවධානය: පමණA. එෙ'ම
සමහර Xෙටක q ඉතාමY ‡•h• කwඩායi වලට ද සහාය ෙදන ල±. ඒY සම'තය:
ෙල47, ගැ‚iවල පOභවය සiබ7ධෙය7 වගÏම බාර ෙව7ෙ7 ෙකා./&'0වාq7ට සහ
ඔ…7ෙ| ෙසCXය0 .ත” පාFශXකය7ටS. මහා Úෂණය ෙයාදා ග7නා ආw™ සහ
බලාYමක බලෙ, කමය: Md‚වා ගY ඇ“ග&'ථානෙ, 4xන ලද ෙකා./&'0වාq7
ය‡ ෙකා./&'0 ව{ාපාරෙ, ඉ_හාසෙ, අඛwඩ ෙල47 දැAය හැA ෙPව5 ෙව_.

මVදනෙ] ප^මානය
සරණගාත ගැටÇව
සරණාගත සංඛ{ා ව &රKරැවම ඉහළ vෙ,ය. 1980 අග ෙවPq , ඇ“ග&'ථානෙය7
පලා vය සරණාගතය7 සංඛ{ාව .rයන 1 කට වැl යැS ඇ'තෙi7K kෙ,ය. 1982 මැද
ෙවPq XPවK7 ෙග7 4යයට අÜව: රට හැරදා vd7 4xයහ. 1983 වසර nල q /Pධයට
ෙපර 4x nÇ ජනගහනය k .rයන 15.5 7 සරණාගතය7ව 4x අය .rයන 3 කට වඩා
On the pattern of mass suﬀering under total war and the way that civilization seems to disappear, see Annette Becker and Stéphane
Audoin-Rouzeau, “Violence et consentement: La culture de guerre du Premier conflit mondial,” in Pour une histoire culturelle, ed.
Jean-Pierre Rioux and Jean-François Sirinelli (Paris: Le Seuil, 1997), pp. 251-271; and François Furet, The Passing of an Illusion: The
Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press, 1999), chaps 2 and 3.
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Olivier Roy, “Les limites de la pacification soviétique en Afghanistan,” L’alternative, no. 31 (January-February 1985), 14.

වැl kහ. 1984 ෙවPq සංඛ{ාව .rයන 4 ඉ:මවා vෙ,ය,44 1990 n5 කාලය ෙවPq එය
.rයන 5 : ° _¤ණ. රට අYහැර දමා vය අයට අමතරව, /Pධෙය7 සහ මFදනෙය7
ගැලෙව7නට තම7ෙ| ගi අYහැර යාමට බලාYමක k අභ{7තර සරණාගතය7 .rයන
2 : ද kහ. ඇiෙන'x ඉ7ටනැෂන5 Aයන පˆ±, ඇ“ග&'ථානෙය7 ඉවYව vය
සරණාගතය7 සංඛ{ාව “ෙලCකෙ, Xශාලතම සරණාගතය7 කwඩායම”45 ෙවS. 4යÇ
සරණාගතය7ෙග7 Kෙන7 ෙදකකට වැl සංඛ{ාව: පාA'ථානය ෙවත පලා vයහ; ඉතා
fඩා සංඛ{ාව: බටdර /ෙරCපයට නැතෙහාY එ:සY ජනපදයට MX4යහ. “1985
44රෙ, q, ‘.&සාෙ| අS®7 Mgස k ජාත{7තර සiෙiලනය’ (International Federation
for the Rights of Man) ෙව‡ෙව7 නැෙගනdර සහ මධ{ම ඇ“ග &'ථානෙ, පOා7ත
හතරක අ¢වෙය: Mx7 රහ' Ðත ගමන: යPq, '°ඩ7 ජා_ක ෛවද{ ෙයCහා7
ලාගFෙෆ50 (Johann Lagerfelt) සහ මම ගiමාන X4 Kන: ගැන සD:ෂණය: පවYවා
ෙසායා ගYෙY ජනගහනෙය7 4යයට 56.3 : අවතැ7 k බවS,”46 Aයා මSක5 බැ•
(Michael Barry) 4d කෙ† ය. nÇ Œ. පOෙPශය €රාම, ජනගහනෙය7 බාගයකට වැl
Mˆසකට ෙවනතක ය7නට 4Pධ ° _–ෙw ෙසCXය0 හnදාව සහ එd ඇ“ග&'ථාන
සහායකය7 X47 ෙයාදා ගY Úෂණ ෙPශපාලනෙ, ඍª ඵලXපාකය: හැxයටS.

/ද අපරාධ සහ ගiමාන Xනාශ A•ම
ආරiභෙ, q 4ටම ෙසCXය0 පO හාර පළාY හතරක q වැl වශෙය7 4Pධ kහ: ෙPශ
‘මා මාSi අ‡ව; ප7ñîF (Panjshir) .xයාවත; රෙ0 දfෙw Mdx ක7ඩහාF Œ.
පOෙPශය; සහ නැෙගනdˆ7 k ෙšරා0; ඒ අවසාන කලාප ෙදක 1982 ෙපබරවාˆෙ, q
ෙසCXය0 අ»වාසයට පY kහ. ෙසCXය0 හnදාව X47 හඹා vය සම'ත /Pධ කෙමCපාය
ෙවත 1981 q 'ෙටා:ෙහCi සහ ල7ඩ7 d Mdx ''¬ර ජනතා අ»කරණය' (Permanent
People’s Tribunal) හ&කට ෙහ ළා දAන ල±, එය ‘ජාත{ 7තර /ධ අපරාධ අ»කරණය7’
ෙනාෙහාY “රස5 අ»කරණය7” (Russell Tribunals) d උරැම:කාරයා k අතර “ඍªවම
‡ෙර7බF| අ»කරණ වr7 අ‡පOාණය ලබා, ඒවාෙ, ‹_මය ±Êව: හැxයට” පව_න
ලPදA. 47 ‘'¬ර ජනතා අ»කරණය' X47 එක සãල ඝාතනය: සiබ7ධෙය 7
XමFශනය: පට7 ග_. ඇ“ග&'ථාන කට/K සiබ7ධෙය7 Xෙ¢ෂඥෙය: k මSක5
බැ•; ‹_මය Xෙ¢ෂඥෙය: k ˆකාෙඩC ෙ“ò5 (Ricardo Fraile); සහ ඡායාරෑප Í5Mෙය: k
.ෙෂ5 බෙර0 (Michel Baret) ෙවත එය බාර ෙදන ල±. 1982 සැ ²තැiබF 13 වැ &දා
(කා–5 වr7 දfෙw Mdx ෙලාගාF (Logar) පOා7ත ෙ,) ප¾ඛවÖ-ඉ ශානා (Padkhawab-e
Shana) d ෙපාළෙ6 යx7 hවන ±ය ඇල මාFගයක සැඟ° 4x ගiවැ4ය7 105 ෙදෙන:ව
ෙසCXය0 හnදාව X47 පණMx7 €Ç'සා දමන ලදැS XමFශනෙය7 තහ…රැ ෙකˆණ.
Amnesty International, Annual Report, 1989, covering the year 1988 (London, 1989), p. 172. See also “Les réfugiés afghans,” Les
nouvelles d’Afghanistan, nos. 35-36 (December 1987).
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Barry, La résistance afghane, p. 18.

Marina Isenburg, “Les origines du Tribunal permanent des peuples,” Bulletin d’information et de liaison du Bureau international
afghanistan. La Letter du BIA, special issue, “Afghanistan, Tribunal des peuples. Stockholm: 1981—Paris: 1982, compete rendu des
travaux,” p. 3.
46

Quoted in Barry, La résistance afghane, p. 80. On the massacre in the village of Padkhwab-e Shana, see Bulletin d’information and
Barry, chap. 1.
47

ෙසC X ය 0 හn දා ව X 4 7 ෙප ටó 5 , ෙප 7ටó S 0 (pentrite) , ස හ l & ෙටóා ෙටා 9 ඒ 7
(dinitrotoluene) (අ_ශෙය7 ඉ:මg7 ඇXෙළන •Ç æව{යය:) .ශ-ණයA7 ඔ…7
ෙගෙනන ලද /ද ටැංA වr7 එන ෙපාiප හරහා දමා ඇ“ග&'ථා‡ව7 මරා දමන ලදැS
XමFශකය7 ®රණය කළහ. 1982 ෙදසැiබF 20 වැ&දා ෙසCFෙබා7 d පැව_ ‘ජනතා
අ»කරණෙ,’ සැ4වාරයක q ෙi අපරාධයට &ල වශෙය7 ෙදCෂාෙරCපණය එ5ල Xය.
පැ•4ෙ, 4x ඇ“ග&'ථාන ආw™ෙ6 &ෙයCƒතයා එම අ»කරණය අ»රාජ{වාq7ෙ|
උපකරණය: යැS පOකාශ කර.7 අපරාධය 4Pධ kෙ, නැතැS යැS Aයා 4xෙ, “ඇ“ග7
වKර පS²ප වල ඇKෙ5 ඇ_ 4Xrම (kârêz) ෙස7xDටF අ5පය: පමණ: උස kව:, ඒ
&සා ඒක ඇKෙ5 .&'•7ට හැංෙග7න ෙකාෙහYම බැහැ,” යන තFකෙය&.48
ෙලාගාF පOා7තෙ, ම Mdx ඛෂාi කාලා (Khasham Kala) ගෙi A4h පO_ෙරC ධය:
ෙනාද:වන ලද 4X5 වැ4ය7 100 : එයාකාරෙය7ම .ය vයහ.49 ෙසCXය0 හnදාව
ගමකට ඇK5 ෙවන සෑම අව'ථාවක q ම, ඔ…7 Úෂණය ඔ…7 සමඟ ෙගන ආහ, එක
&•:ෂකෙය: X'තර කරන පˆ±: “ර@කව5 ඇ_ව එන කwඩායම ගම ෙපෙන7නට හැA
hරA7 නතර ෙව_. කාල Kව:f වr7 තබන දැl ෙවl පOහාරයA7 ප•ව, ඉවYව යා
හැA 4යÇ තැ7 අවdර කර‡ ලබS; එXට ෙසා5දාhව7 ‘හKර7’ ෙසාය7නට ස7නPධ
වාහන වr7 ගමට ඇK5 ෙව_. පමණට වැl ෙලසA7 ෙමවැ& වාFතා ගණනය කළ
ෙනාහැA සංඛ{ාව: ඇත, ගම ½රා ෙස°ම සමඟ අ7ධ iෙ5Ñඡ Aයා 4Pධ ෙ6, ඔ…7
A4h ¤ය ග_යක සංඥාව: ද:ව7ෙ7 නi මහÇ Mˆ. සහ කා7තාව7 මරා දම_.
ෙසCXය0 ෙම7ම ඇ“ග&'ථාන ෙසා5දාhව7 ද ෙFlෙයC සහ කාප0 ෙසාරා ග&_,
කා7තාව7ෙ| 4රැරැ වr7 ආබරණ කඩා ග&_.” ඒකාකා• k X»මY බවA7 /ද
අපරාධ සහ අ_කෑරYවෙ, Aයාව7 ය• ය•Y 4Pධ kහ: “ෙසCXය0 ෙසා5දාhව7 X47
ඔ…නට ෙතාරKරැ A4ව: බාර qම පO_:ෙ•ප කරන ලද ෙදම6Mය7ට දÓවi A•ම
Mgස එක Mˆ. ළමෙයfෙ| අY වලට Œ.ෙත5 වYකර ෙදම6Mය7 ඉ±ˆෙ, q ම ඔ—ට
v& තබන ල±. ඔ…7ව කතා A•මට බලාYමක A•ම සඳහා .ෙදන É-ෙතC•ණ තYවය7
d q dම මත පාවහ7 නැ_ව dටෙගන ඉ7නට ගiවැ4ය7ට බලාYමක කරන ල±.” එක
ෙසා5දාhෙව: පැහැ±r කෙ†ය: “අM A4Xෙටක /ද 4රකරැව7 අ5ලා ගYෙY නැහැ,
එකම එ:ෙකෙන: වY. අMට හnෙවන හැම තැනක q ම අM 4රකරැව7ව මරා දැnවා…
අM &යැ¦ 4xෙ, දÓවi කරන ෙමෙහ/මක, අM කා7තාව7ට සහ දරැව7ට උwඩ වr7
ෙවl තැ–ෙ6 නැහැ. අM ඔ…7ව කාමරය: ඇKෙ5 අÊ5 දාලා ෙග·ෙ7¾ xක: X4 කළා.”50
අරnණ kෙ, Úෂණය ව€ර°මS, ජනගහනය ¤ය ග7වා යටY කරගැ‹මටS, එෙ'ම
පO_ෙරCධ ව{ාපාරයට සහාය qෙම7 ඇ“ග&'ථාන 4X5 වැ4ය7ව වළ:වා £මS. දÓවi
කරන ෙමෙහ/i හැම Xටම කරන ලPෙP එයාකාර ජවෙය7ම Xය. ෙහrෙකා²ටF වr7
කා7තාව7 &රැවYව X4 කරන ල±, එක ෙසCXය0 ෙසා5දාhෙවfෙ| මරණයට ප•ගැ‹ම
සඳහා nÇ ගමම Xනශා කර දැ.ණ. &•:ෂකය7 4d කෙ† “ක7ඩහාF පOෙPශෙ,
මÑAසාS (Muchkizai) ගම අසල ර@ කව5 ඇ_ව vය හnදා කwඩායම: ෙවත පහර
Amnesty International, Annual Report, 1983, covering the year 1982 (London, 1983), p. 227; and Bernard Dupaigne, “L’armée
soviétique en Afghanistan,” L’alternative, no. 31 (January-February 1985), 8-9.
48

49

Dupaigne, “L’armée soviétique en Afghanistan,” pp. 8-9.

Quoted in Roy, “Les limites de la pacification soviétique,” p. 13. Amnesty International, Annual Report, 1984, p. 240, also noted the
murder of twenty-three civilians in the village of Raudza, in Ghazni Province. Similar reports of villages destroyed were published in
every Amnesty report for the period in question.
50

qෙම7 ප•ව, 1983 ඔ:ෙතCබF 13 වැ&දා ඒ සඳහා දÓවi කරන ෙමෙහ/ෙi q
ෙකා5චබා¾ (Kolchabad), මÑAසාS, සහ xnF කලචා (Timur Qalacha) යන ගiමාන
4ය5ෙ5ම ජනගහනය සãල ඝාතනය කරන ල±. nÇ වශෙය7 126 : .ය vයහ: xnF
කලචා d 40 (ඒ ගෙi 4ය5ල7ම kහ), ෙකා5චබා¾ d 51, සහ මÑAසාS d 35 :.
ෙබාෙහC X7±තය7 කා7තාව7 සහ දරැව7 kහ—වයස අ…රැh X'සY _'ෙදකY අතර
කා7තාව7 50, සහ දරැව7 26 ෙදෙන:. හnදාවට බඳවා ගැ‹ෙම7 වැළÏ 4êම සඳහා
ර@කව5 ඇ_ව vය හnදා කwඩායම පැ.g වහාම 4යÇ තරැණ Mˆ. ගම අYහැර
vයහ.”51 පO_ෙරCධ හnදා වr7 A4යi ආකාරයක පO_පO හාරය: එ5ල °ම වැළැ :°ම
සඳහා ගiමාන වලට කමවY ෙල47 ෙබCiබ ෙහළන ල±. උදාහරණය: හැxයට, 1985
අෙ²O5 17 වැ&දා, ල|මා7 (Laghmān) පOා7තෙ, පO_ෙරC ධ කඳ…රැ සi¯Fණ ෙය7 Xනාශ
කර දම‡ Mgස 1,000 කට ආස7න ජනතාව: මරා දම.7 ෙසCXය0 හnදාව ගiමාන
Xනාශ කළහ. 1985 මැS 28 වැ&දා, ගiමාන “Mˆ4h” කළ ප•ව, ෙසCXය0 හnදාව
ල|මා7-fනාF (Laghmān-Kounar) කලාපෙය7 ඉවYව vයහ.52
ජාත{7තර M•ෙවY කමවY ෙල47 උ5ලංඝණය කර‡ ලැ8හ. XXධාකාර වFග වල
Xෂ වා/ 4X5 ජනගහනයට එෙරdව &ර7තරෙය7 ෙයාදා ග7නා ලද බව 4යÇ සා:‰
වr7 හැඟෙ6. Xෂ වා/, කmÇ ගෑ', සහ 4d ãFඡා කරන වා/ භාXතා කළ බවට
වාFතා ගණනාව: ඇත. ෙසCXය0 Êව7 හnදාව X47 ඇ“ග&'ථානෙ, Mxසරබදට
ෙබCiබ ෙහළPq නාපාi සහ ෙෆා'ෙෆCF (phosphor) ගෑ' දැ l ෙ' ෙයාදා ගYහ.53 1982
ෙදසැiබF 1 වැ&දා ඇ“ග&'ථාන පO_ෙරCධ ව{ාපාරයට එෙරdව 'නා/ Xෂ වා/ව ෙයාදා
ගY බව Aයැෙ6, එd q ෙනාද7නා සංඛ{ාවක X7±තය7 4xන ල±.54 ෛජව අXය: වන
මSෙකාෙටා:47 (mycotoxin) භාXතා කරන ලදැS 1982 q U.S. රාජ{ ෙදපාFතෙi7Kව
X47 වාFතා කෙ†ය. 1986 ෙදසැiබF මාසෙ, q La novellas d’Afghanistan සඟරාව සඳහ7
කෙ† “ෙi viහානෙ, q ෙසCXය0 X47 ක7ඩහාF d q රසායන අXය: භාXතා කර
ඇත,” සහ 1986 ඔ:ෙතCබF 6 වැ&දා Le point සඳහ7 කෙ† පැ|ම7 (Paghman) d q
මරා7_ක රසාය&ක අXය: භාXතා කරන ලද බවS. එයට අමතරව, ජනතාවට සහ
ගවය7ට මරණය කැඳව.7, ෙසCXය0 හnදාව වKර සැප/මට Xෂ එකK A•ෙi ද
&යැÇන බව සැෙවාම දැන 4xන ලද කරැණA.55 හnදාව අYහැර පලා vය අය සැඟ°
4xන ගiමාන වලට ෙබCiබ ෙහළ7නට යැS ෙසCXය0 ඉහළ අණ වr7 &ෙයCග &fY
kෙ, ඔ…7ට A4h ආග7Kක සYකාරය: qමට ඇ“ග&'ථාන වැ4ය7ව අෛධFයමY
කර°මටS.56 ෙසCXය0 හnදාව X47 ඇ“ග&'ථාන ෙසා5දාhව7ව /ද ෙපරnෙw 4xන
කwඩායi හැxයට ¤i ෙබCiබ ඉවY කරන ෙමෙහ/i වලට ද ෙයාදා ගYහ. ෙසCXය0
හnදා එ7නට ෙපර ¤ම Xභාග කර බල7නට ඔ…7ව ෙපරගම7 යැ…g. 1988 අග q,
ඔ…7ෙ| ඉවYව යෑම සඳහා පOධාන මාFග ෙහ•ෙපෙහ•ය Mgස ෙසCXය0 හnදා X47
51

Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 523; Amnesty International, Annual Report, 1986, p. 222.

52

Bulletin d’information, p. 15.

53

Pierre Gentelle, “Chronologie 1747-1984,” Problèmes politiques et sociaux, 15 December 1984, p. 14.

Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 523. Gennadii Bocharov reports a similar practice; cattle were then systematically
slaughtered; La roulette ruse (Paris: Denoël, 1990), p. 30.
54

55

Bukovsky, Reckoning with Moscow, p. 534.

“Afghanistan, assassinate et réfugies,” La chronique d’Amnesty International, no. 19 bis (June 1988), 10. Amnesty repeated the
claim in a press communiqué dated 4 May 1988, Amnesty International Archives, London, Afghanistan file for 1988.
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'ක¾ සහ හˆෙ:7 .සSල ෙයාදා ගYහ. පO_ෙරCධ පOහාර වr7 වැළෙක7නට, ඔ…7
ගම7 ගY මාFගයට පOෙ6ශ Xය හැA 4යÇ අKරැමාFග ඔ…7 පාලනය කර7නට ෙහා³7
වගබලාෙගන,1989 q ෙසCXය0 හnදා X47 ඔ…7 වසර දහයකට ෙපර ගම7 ගY
මාFගෙ, ය• ගම7 කළහ.
ඉවYව යෑමට ෙපර, ෙසCXය0 /&යනය X47 සරණාගතය7 මරා දම7නට අ9Y
කෙමCපායය: පට7 ෙගන _–g. ඇiෙන'x ඉ7ටනැෂන5 ද:වන පˆ±
ගˆ5ලා Aයා වලට දÓවi කර‡ Mgස, ඔ…7ෙ| ගiමාන වr7 පලා යන Mˆ.,
ගැහැÃ, දරැව7 ෙග7 සම7Xත කwඩායi දරැÃ ෙසCXය0 ෙබCiබ පOහාර වලට
භාජනය kහ. රෙ0 ඈත වයඹ ±ග ෆFයÖ (Faryab) පOා 7තෙ, , ශFôෙඩC
(Sherkhudo) ගෙම7 පැ.g ප…5 100 ක එක කwඩායමකට ඔ…7 පාA'ථාන
මාSම ෙවත පලා vය AෙලCDටF 500 ක ගමෙ7 q ෙදවර: පOහාරයට හ• °ෙi
4P»ය &ද•7 අතර ෙව_. 1987 ඔ:ෙතCබF මාසෙ, q 4Pධ k පළn පOහාරෙ, q
ආw™ෙ6 හnදාව ඔ…7 වටලන ල±, වයස අ…රැh හයට අ™ දරැව7 හY ෙදෙනf
ඇKÇ දහනව ෙදෙනfව මරා දැDය. ස_ ෙදකකට ප•ව ෙහrෙකා²ටF X47
නැවතY කwඩාමට ෙවl තබන ල±, එd q Mˆ. ප' ෙදෙන: .ය vයහ. 57
පO_ෙරCධ කඳ…රැ සඟවාෙගන 4xනවා යැS සැක A•ම &සා 1987 ෙපබරවාˆ 27
වැ&දා මාටාසා7ගාF (Matasangar) කඳ…ර ඇKÇව, පාA'ථානෙ, Mdx සරණගාත
ගiමාන වලට Adප වතාව:ම අෙතාර: නැ_ව ෙබCiබ ෙහළන ලPෙPය.58
€Pගල නාශක ¤i ෙබCiබ €Ç5 වශෙය7 භාXතය ද 4Pධ k බව &•:ෂකය7
ද:වා 4x_. ආර:ෂක කලාප වටා පOධාන වශෙය7 .rයන 20 : පමණක ¤i ෙබCiබ
ෙයාදා _¤ණ. ෙi ¤i ෙබCiබ භාXතා kෙ, ෙසCXය0 හnදා සහ ෙසCXය0 /&යනට
&•පාදන සැපçම සඳහා ෙයාදා ගැෙනන ලද කFමා7ත සංÏFණ ආර:ෂා A•මටS. ඉඩi
&•ඵල A•ම සඳහා කෘ‰කාF.ක පළාY වලට ෙහrෙකා²ටF මÂ7 ¤i ෙබCiබ ෙහළ‡
ලැéය. €Pගල නාශක ¤i ෙබCiබ &සා ෙමෙත: අ™ම වශෙය7 700,000 ක ජනතාව:
අංගXකල කර ඇ_ අතර ඒවා අදY පOධාන උවhර: ෙල47 පව_S. /Pධෙ, උÑඡතම
අව'ථාෙ6 q, ෙසCXය0 හnදා X47 උවමනාෙව7ම දරැව7 ඉල:ක කරන ලදහ, ඔ…7
Êව7 යානා වr7 MMරැi ඇටk ෙස5ලi බ™ ¤මට ෙහළන ල±.59 ෂාš බ'ගF (Shah
Bazgar) කමවY ෙල47 ගiමාන Xනාශ කරන ලද ආකාරය X'තර කරS: “ෙසCXය0
X47 සෑම ෙ:වල &වාසයකටම පහර h7නා, ෙකා5ල කෑවා, කා7තාව7ව rංvකව
Ðෂණය කළා. iෙ5ÑඡYවය සහජ ආශයකට වඩා නරක X±යට 4Pධ kෙ,, එය සැල•i
කරන ලද ෙලසA7 ෙප‹ vයා. එවැ& Aයාව7d &යැ¦ම &සා ඔ…7 අෙ² සමාජෙ, හˆ
පදනම Xනාශ කරන බව ඔ…7 දැන 4xයා.”60
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Les nouvelles d’Afghanistan, nos. 35-36 (December 1987), 17.

Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 178-179; and Anne Guérin, “Une sanglante lassitude,” La chronique d’Amnesty
International, no. 2 (December 1986), 9.
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Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, pp. 101-102.
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Olivier Roy, “Kabul, la sinistrée,” in Villes en guerre, ed. Eric Sarner (Paris: Autrement, 1986), p. 74.

පOෙයCජනවY Œ.යට සහ ෙPපලට v& තැéම සහ සම'ත /Pධ පO_පY_ සමඟ
ඇ“ග&'ථානෙ, සං'කෘ_ක උරැමය කමවY ෙලසA7 Xනාශ A•ම ද අYවැ5 බැඳ
පැ.gෙ,ය. කා–5 X¢වව{ා½ නගරය: හැxයට පැවෙතන ලPදA, “කා–5 d ජවය සy°
Xය, අසැ¤ අPදරට යන යහපY හාස{ X^ෙi හැAයාෙව7 /K Xය, Mxසරබද පැව_
සiමතෙය7 ඉතා ඈY k සදාචාර සහ සමාජමය චාˆත” ගැන ෙපාhෙ6 rd5 බවA7 /K
Xය.61 /Pධෙ, පO_ඵලය: සහ ෙසCXය0 අ»වාසය &සා ෙi සං 'කෘ_ක ල:ෂණ
අKරැදහ7 ° vයහ. 1979 මාFK මාසෙ, රෙ0 බටdර පැYෙY හටගY මහා කැර@5ල:
&සාY දÓවi Mgස නැවත නැවතY ෙසCXය0 ෙබCiබ ෙහ¦ම &සාY ෙහරා0 නi fඩා
නගරය දරැÃ ෙල47 h: Xඳ _¤ණ. දාසය වැ& 4යවෙ' ඉ± k පැරg නගර 'ථාන සහ
ෙදාෙළා'වැ& 4යවෙ' n'ri ප5rය: ඇKÇ නගරෙ, 4යÇ 'මාරක වලට දැl හා&
4hෙවන ල±. ±v7 ±ගටම ෙසCXය0 හnදාව එd ර@^ 4êෙම7 ඒවා නැවත ඉ± A•ම
වළ:වන ලPෙPය.62

ෙPශපාලන Úෂණය
/Pධය 4X5 ජනගහනයට පමණ: එෙරdව එ5ල kව: ෙනාk අතර ෙසCXය0
හnදා සහාෙය7 ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0වාq X47 පාලනය කරන ලද කලාප වල q
එය ෙPශපාලන Úෂණය සමÂ7 අYවැ5 බැඳෙගන 4xෙ,ය. ෙසCXය0 අ»වාසෙය7 /K k
ඇ“ග&'ථානය දැවැ7ත ෙPශපාලන 4රකඳ…ර: බවට කාFය:ෂම ෙල47 හරවා _¤ණ.
ෙරƒමයට XෙරCධය ද:වන ඕනෑම ෙකෙනfට එෙරdව 4රබ7ධනය සහ ශා•ˆක
වධdංසාව කමවY ෙල47 ෙයාදා ගැ&ණ.
KHAD සහ KGB ආකාරයට සමාන k ඇ“ග&'ථාන රහ' ෙපා£4ය යන ෙදක
පO°ණYවය: ද:වන ලද Xෂය :ෙ•ත”ය kෙ, ෙPශපාලන ÚෂණයS. 4යÇ ර@ඳ…i
කඳ…රැ KHAD X47 පාලනය කරන ලද අතර මහා Xශාල පˆමානයA7 ශා•ˆක වධdංසා
සහ .‹මැරැiවල ෙයෙදන ල±. රහ' ෙපා£4ය &ල වශෙය7 ෙමාෙහාiම¾ නාƒ–5ලාš
X47 පාලනය කරන ලද …වY, “ෙසCXය0 හnදා රට ඇKළට vය Xට, හත•හ: පමණ
Xයැ_ ෙසCXය0 ටƒ: [ජනවාFvක] k වට7ෂාš (Vatanshah)…KHAD ãල'ථාන වල
ශා•ˆක වධdංසා සහ පO¢න A•i බාරව 4xෙ,ය.”63 බÖර: කFමා5 බලයට පැ.g
ප•ව පOකාශ කළ :ෂමාව: අ‡ව ෙපා5-ඊ-චFA 4රෙගදර d' කරන ලPෙPය. ඒY එය
වැl කල: d'ව පැව_ෙ, නැත. 1980 ෙපබරවාˆ මාසෙ, q, කFමා5 මාෂ5 ‹_ය පැනk
ප•ව, 4රෙගව5 ය•Y වර: ඉ:මg7 M• vයහ. ෙපා5-ඊ-චFA ගැන බFනා¾ ™පන{ෙය
(Bernard Dupaigne) ෙමෙ' X'තර කරS:
ෙරCදයක ගරා± ෙම7 4රෙගදර හැq _–ෙw ±සා අටකට X4ර _–ණ ෙගාඩනැÂr
වr&…පO¢න A•i සi¯Fණ කරන ලද නnY තවමY X&¢චය: ෙනාෙදන ලද
ජනතාව සඳහා Öෙලා: අංක 1 ෙව7කර _–g. වඩාYම වැදගY 4රකරැව7 රඳවා
_–ෙw Öෙලා: අංක 2 d ය, Xෙ¢ෂෙය7ම තව hරටY පOසාදයට පY ෙනාk
61

Les nouvelles d’Afghanistan published a special issue on the town, “Hérat ou l’art meurtri,” nos. 41-42 (March 1989), 40.
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Barry, La résistance afghane, p. 308.
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Bernad Dupaigne, “Les droits de l’homme en Afghanistan,” Les nouvelles d’Afghanistan, nos. 24-25 (October 1985), 8-9.

පාFශවෙ, ෙකා./&'0වාq &ලධා•7ෙ| කwඩායෙම7 ±Xගලවා ග7නට සමY
kව7…අ_මහY වැදගYකම: ඇ_ 4රකරැව7 Öෙලා: අංක 4 d 4xයහ…
අෙනfY ඒවා අතරමැPෙP පැව_ &සා සහ ඍª dරැ එ•ය: ෙනාවැ‚ණ &සා
Öෙලා: අංක 3 ට වඩාYම ¤ය kහ. වඩාYම කලහකා• 4රකරැව7 රඳවා _–ෙw
එතැනS. එd 4රfx ෙකාතරi fඩා kවාද AයෙතාY 4රකරැව7ට නැÂx7නට
ෙහC අතපය ±ග හˆ7නට හැAයාවක ෙනාමැ_ kහ. පමණට වැl Mˆස: 4රfx
Kළට දැDම සාමාන{ය: Xය…1982 වස7තෙ, q ෙපාළව යට 4රfx &Fමාණෙය7
4රෙගදර ඉඩකඩ පOමාණය වැlකරන ල±. “උමං” ගැන මහY ¤ෙය7 කතා කරPq
4රකරැව7 X47 Aය7ෙ7 ෙiවා ගැන Xය හැAS…ෙපා5-ඊ-චFA Kළ 12,000 Y
සහ 15,000 Y අතර ජනතාව: 4රගත කර _–g. ඒ සංඛ{ාවට අM අ™ම
වශෙය7 කා–5 d අෙනfY 4රෙගව5 Kළ සහ අ&Y ර@ඳ…i මධ{'ථාන අෙ0
4xන ලද ෙPශපාලන 4රකරැව7 5,000 : වY එකK කළ /KS.”64
1985 වසර nල q ඇ“ග&'ථානෙ, මා‡îය අS®7 තYවය ගැන k එ:සY
ජා®7ෙ| වාFතාවA7 අ_ශෙය7 Xශාල වධdංසා යා7ත”ණය: යැS KHAD ෙවත ෙචCදනා
එ5ල Xය. කා–5 d ර@ඳ…i මධ{'ථාන හත: KHAD X47 පාලනය කරනවා යැS
වාFතාව ද:වන ල±: “(1) KHAD d ¤/ෙරC අං ක 5, ඛා¾-ඊ-ප7ñ (Khad-i-Panj) නi kව;
(2) ශාශාර: (Shasharak) ±'_”:ක ෙ, ඇ_ KHAD ãල'ථානය; (3) අභ{7තර කට/K
අමාත{ාංශය; (4) ෙසඩාර0 (Sedarat) යැS හැ³7ෙවන ලද, පOධාන පO¢න A•i කාFයාංශය;
(5) ෙසඩාර0 ෙගාඩනැÂ5ල අසල ෙපෟPගrන &වාස ෙදක: සdත k ඛා¾-ඊ-ෙනස.
(Khad-i-Nezami) යැS හැ³7ෙවන ලද, KHAD d හnදා අංශෙ, කාFයාල; (6) අšමා¾ ෂාš
ඛා7 (Ahmad Shah
Khan) &වාසය; සහ (7) හ…සාS බ7ක 0 (Howzai Bankat)
±'_”:කෙ, Mdx KHAD කාFයාල k, ව‘F අ:බාF ඛා7 (Wasir Akbar Khan) &වාසය.”65
KHAD X47 එd 4රබ7ධනාගාර සහ පO ධාන නගර වල Mdටන ලද හnදා nරෙපා ළව5
වලට අමතරව, අග‡වර වටා _¤ ෙ:වල &වාස 200 : ද රජයට පවරා ග7නා ල±.66
එ:සY ජා®7ෙ| වාFතාව තව hරටY ෙමෙ' දැ:°ය:
[ඇ“ග&'ථාන ආw™ව] භාXතා කරන ලද වධdංසා වල 'වභාවය සiබ7ධෙය7,
කමෙ6ද €Ç5 පරාසය: ෙවත වාFතාකරැවාෙ| අවධානය ඇq යන ල±. ඔ—ෙ|
පOකාශෙ, q dට€ ආර:ෂක ෙපාr' &ලධාˆෙය: XXධ වධdංසා වFග අට:
ලැS'Kගත කෙ†ය: Mˆ.7ෙ| rංvක අවයවය7ට සහ කා7තාව7ෙ| Mය/රැ
වලට Xhr කiපන තරංග ඇ5£ම; Xhr කiපන සමඟ .ශ- A•ෙම7, &යෙපාK
උhරා දැDම; යi A4 කාලයකට ප•ව ඔ…7ෙ| 4රfxවල 4xන අ&Y අයෙ|
සi¯Fණ දැ:මට හ•ෙවන ෙල47 එවැ& කට/K කර7නට 4Pධ ෙවන ෙල47
4රකරැව7ෙ| 4රfx වr7 4යÇ ස‹පාර:ෂක පහ•කi ඉවY A•ම; වයසක
සහ ෙගෟරවයට පාත” k 4රකරැව7 ෙව‡ෙව7 භාXතා කළ M•ෙවත: k Êද
මාFගයට £ෙය7 හැÐ ව'K ඇK5 A•ම; Xෙ¢ෂෙය7ම ඔ…7 වයසක ෙහC
Report by Felix Ermacora, a special rapporteur for the United Nations, in application of Resolution 1985/88 of the UN Human Rights
Commission, Report on the Situation of Human Rights in Afghanistan, UN Document No. E/CN.4/1985/21 (New York, 19 February
1985). Ermacora prepared updates on this report (under the same title) twice a year over the next four years.
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Amnesty International, press communiqué, 2 November 1983, Amnesty International Archives, Afghanistan file for 1983.

66

Ermacora, Report on the Situation, p. 11, quoted in Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, p. 132.

ආග.ක චˆත kෙ, නi, 4රකරැව7ෙ| ර@…5 ඇද ගලවා දැDම; ෙගල dර
A•ෙම7 ඔ…7ෙ| nඛය Xවෘත කර7නට බලාYමක කර අනKරැව එයට nත”ා
A•ම; 4රකරැව7ට එෙරdව ෙපාr' •නඛය7 ෙයාදා ගැ‹ම; කාල ‘මාව:
ෙනාමැ_ ෙලසA7 කf5 වr7 එ5ලා තැéම; අතපය බ³න ලද කා7තාව7ව
rංvක Ðෂණය A•ම සහ ඔ…7ෙ| ෙයC& මාFගයට XXධ ව'K හm7වා qම.”67
ෙi ශා•ˆක වධdංසා වලට ඇKලY කළ /K මෙනCXද{ාYමක වධdංසා ගණනාව:
ද ඇත, ඒවා නi ෙ²rයට තබා ෙවl තමා මරැnවට පYA•i ෙබාරැවට දැ:°ම,
4රකරැවා ඉ±ˆෙ, q ඔ—ෙ| ප…ෙ5 සාමාƒකෙය:ව rංvකව Ðෂණය A•ම, සහ
4රකරැවා &දහ' කර7නට යන බව ෙබාරැවට රඟපෑම.68 ෙසCXය0 උපෙPශකය7 පO ¢න
A•i වලට සහභාÁ k අතර අ9ෙගC•ව7ට සහාය h7හ.69

“'ටාr7වාq /ගෙ, ෙඝCර අපරාධ Adපය: ඇ“ග&'ථාන Œ. පOෙPශෙ, q KGB
X47 ය• ඉ±ˆපY කරන ල±,” යැS A'ෙටCෆF ඇ7ඩෲ (Christopher Andrew) සහ
ඔෙල| ෙගාF´6'A (Oleg Gordievsky) X47 තරෙ, Aයා 4x_.70 4X5 වැ4ය7 30,000 : ඇKÇ
ඇ“ග&'ථා‡ව7 70,000 : KHAD X47 ෙ'වයට බඳවාෙගන _–Ã අතර ඒ අයව
පාලනය කරන ලPෙP KGB &ලධා•7 1,500 : X4&.71
ෙකා./&'0 බල ෙපර•ෙ, fම7ත”ණෙය7 :ෂgකව පැ.g Úෂණ ෙPශපාලනය
හnෙ6 …වද පO_ෙරCධ කwඩායi මහY ෙසS7 වැl kහ. ෙකා./&'0 මධ{'ථාන ෙවත
ෙබCiබ පOහාර වැxණ. උPෙඝCෂණ ෙපළපාr ද 4Pධ kහ. 1980 අෙ²O5 27 වැ&දා Íෂ{ය7
වැඩ වFජනයක ෙයhෙ7 ඔ…7ෙ|ම k Xලා4තාවA7 බල ෙපර•ෙ, fම7ත”ණය සමර‡
සඳහාය. ඔ…7ෙ| n5 ෙපළපාrය මFදනය Xය, තරැණ ගැහැÃ ළn7 හය ෙදෙන:
ඇKÇව 4•7 හැට: මරා දමන ල±.72 වැඩ වFජ න මාසය: €රා පැ ව_ණ. ඒවා අවස7
kෙ, Mˆ. සහ ගැහැÃ 4•7 ගණනාව: 4රගත A•ෙම&. එS7 ෙබාෙහාමය: ප•ව
ශා•ˆක වධdංසා වලට ල: kහ. “වාසනාව7තය7 ඔ…7 vය පාසැ5 වr7 තාවකාrකව
ෙහC '¬ර කා£නව ෙනරපා දැnණා පමg.”73 ෙබාෙහC අව'ථා අවdර කර ඇතැS
ෙකා./&'0 ෙනාවන අයට දැනග7නට ලැ–g. 4•7 සහ Êරැවරැ7 මFදනය A•ම දැl
ෙල47 තව තවY 4Pධ kහ. “පාසැ5 යන ගැහැÃ ළමS ¤ය ගැ7°ම සඳහා, අ9ෙගC•ව7
X47 ඔ…7ව පO_ෙරCධ සට7කාD7ට ශා•ˆක වධdංසා ෙදන ¤යfරැ වධdංසන කාමර
බැ£මට ර@ෙගන vයහ: KHAD ෙගාඩනැÂ5ලක එක කාමරයක හැම අත කපා ෙව7 කරන
ලද අත පය X4ර ඇ_ හැx ෆ•ඩා අšමl (Farida Ahmadi) h‚වාය…ෙi 4•7 ෙව_7
ෙතCරාගY X7±තය7ව ආප• ඔ…7ෙ| පOජාව අතරට අනKරැව &දහ' කරන ලPෙP
Amnesty International, Afghanistan: Torture of Political Prisoners (London, 1986), pp. 19-26; and Cristina L’Homme, “Les soviétiques
interrogent, les afghans torturent,” La chronique d’Amnesty International, no. 2 (December 1986), 6-8.
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Statement by Tajwar Kakar, quoted in Doris Lessing, The Wind Blows Away Our Worlds and Other Documents Relating to the
Afghan Resistance (New York: Vintage, 1987), pp. 193-204.
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69

Andrew and Gordievsky, KGB, p. 572.

70

Kauﬀer and Faligot, Les maîtres espions, p. 392.

Amnesty International, Annual Report, 1981, p. 225; and Les nouvelles d’Afghanistan, “Les manifestations étudiantes d’avail 1980,”
no. 48 (July 1990), 18-20.
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Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 169.
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Barry, La résistance afghane, p. 308.

.Kරැ .Kˆය7 අතර හ±4 ¤ය පැ_ර°ම සඳහාය, ඒ ඔ…7ෙ| අYදැÏම ෙවනY අයට
පාඩම: ෙව7නටS.”74
1983 44රෙ, q ඇiෙන'x ඉ7ටනැෂන5 X47 4රකරැව7 Mˆසකෙ| &දහස සඳහා
ආයාචනය: ±යY කර.7 වාFතාව: පළ කරන ල±. ක•7 හාව¾ X¢වXද{ාලෙ,
උග7වන ලද සහ ඇ“ග&'ථානෙ, ඉ_හාසය ගැන Xෙ¢ෂෙය7 හදාරන ඉ_හාස අංශයක
පOධා&යා k මහාචාFය හසා7 කාකාF (Hassan Kakar) ව පාFචi පාFශවෙ, සාමාƒකය7ට
උද6 කෙ† යැS සහ තවY Adප ෙදෙනfට ර@කවරණය h7ෙ7 යැS Aයා (ඔ— DPPA)
සාමාƒකෙය: ෙනාkවද) අY අඩංÊවට ග7නා ල±. ඔ— ෙව‡ෙව7 ෙප‹ 4x7නට
‹®ඥෙයfට ඉඩ ෙනාෙද.7, ඔ—ෙ| න™ව රහෙ' Xමසන ල±. පO_X²ල°ය කට/K
සඳහා ඔ— වරදකරැ ° වසර අටක 4ර දÓවම: &යම Xය. ඔ—ෙ| ෙ'වක සගය7 k
ඔ…7 ද මහාචාFයවරැ7 k ෙදෙදෙනfට ද M•ෙවr7 වසර අට: සහ දහය: ෙල47 4ර
දÓවi &යම kහ. ඇ“ග&'ථානෙ, 4xන ලද එකම ෙගෟරව‹ය න{•xක ෙභෟ_ක
Xද{ාඥයා k, ෙමාෙහාiම¾ ì&' අ:බාˆ (Mohammed Yunis Akbari) ව 1983 q ඔ—ෙ|
ෙ'වෙය7 ඉවY කර එම අව'ථාෙ6 q ම අY අඩංÊවට ෙගන A4h ෙචCදනාව: නැ_ව
රඳවා ගැ&ණ. ක•7 අව'ථා ෙදකක q, එනi 1981 සහ 1983 q අY අඩංÊවට පYව 4x
ෙහෙතම, 1984 q මරණ දÓවමට &යම °, 1990 q අවසානෙ, මරැnවට පnÃවන
ලPෙPය.75 අF8දයකට &මාව: ෙසා යන අරng7 පFෙ,ෂණ සහ සංවාද පවYව න ලද
කwඩායi වලට අS_ k XPවK7ව කමවY ෙල47 4රගත කරන ල±. එයාකාරෙය7ම
ඉරණම: අY kෙ, ෙරƒමයට යi A4 X±යA7 තFජනය: ෙගෙනන ඕනෑම අෙයfටS.
ෙකා./&'0 /ගය €රාම ෙතාරKරැ ඉතාමY දැl ෙලසA7 පාලනය කරන ල±.
ආw™ව X47 M•ග7නා ෙනාලද XෙPÍකය7 ය‡ M•ගැ‹මට ෙනාහැA €Pගලය7
(personae non gratae) හැxයට සැ ලAණ, ඔ…නට €වYපYකලාෙ6q7 සහ ෛවද{
වෘY_කය7 ද අයY kහ. අY අඩංÊවට ග7නා ලද ප•ව ඔ…7ව මධ{ම 4රෙගදර ෙවත
ෙගන ෙගා' පO¢න කර‡ ලැ8හ. ඔ…7ව ශා•ˆක වධdංසාවට ල: ෙනාkෙ, රෙ0 ඔ…7
4xන බව දැන 4x මානව •භසාධන සංXධාන X47 :ෂgකව ඔ…7ව &දහ' කර7න
යැS එXට ඉ5ලා 4xන &සS. නnY ඔ…7ව න™ මඟට ඉ±ˆපY කරPq, අáෙචCදකයාෙ|
න™ව පදනiව ඇYෙY ෙබාරැ සා:‰ මත යැS එXට පැහැ±r Xය, ඔ…7 මානව
•බසාධන කට/K සඳහා පමණ:ම එd 4xයා …වY, XෙPÉය ආw™ ෙව‡ෙව7 ඔ…7
ඔYK බල.7 4xයා ය7න සහ පO_ෙරCධ හnදා වලට සහාය kවාය ය7න M•ගැ‹මට
ඔ…7ට ෙබාෙහC Xට බලාYමක kහ.76
XෙPÍකය7 කරදරය: …වY, ඔ…7ව වධdංසාව7ට ල: කරන ලPෙP ෙහC මරා
දැnෙw නැත.77 එයට XරැPධ ෙල47 අY අඩංÊවට ගැෙනන ඇ“ග&'ථාන සැකකරැව7ව
Amnesty International, “Afghanistan,” External Document, SF/83/E/162-ASA 11/13/83, 11 October 1983, pp. 6-7; idem,
Afghanistan: Torture; idem, annual reports for 1983-1991. The exact date of the execution is uncertain, according to the 1991 report,
p. 20.
74

See esp. Alain Guillo, Un grain dans la machine (Paris: Robert Laﬀont, 1989); Philippe Augoyard, La prison pour délit d’espoir.
Médecin en Afghanistan (Paris: Balland, 1985).
75

François Missen, La suit afghane (Paris: Ramsay, 1990), reports that he was arrested together with his cameraman, Antoine
Darnaud, and his guide, Osman Barai. The latter was never released.
76

Amnesty International, “Afghanisan,” p. 8; for Afghan Mellat see the 1989 annual report, for the release of twenty-three of the thirty
imprisoned party activists.
77

ෙබාෙහC Xට වධdංසා වලට ල: කර මරා දැ.ණ. උදාහරණය: වශෙය7, 1966 q
&Fමාණය k සමාජ පOජාත7ත”වාq €•‚7 ප:ෂෙ, ඇ“ග7 ෙමලා0 (Afgan Mellat) d
සට7කාD7ව 1983 මැS 18 වැ&දා අY අඩංÊවට ගැෙන7ෙ7 ඔ…7 පO_ෙරCධ ව{ාපාරයට
සහාය h7 බව: ද:වන A4h සා:‰ ෙනාමැ_වS. පO_X²ල°ය කට/K සඳහා රජය
X47 &ල වශෙය7 1980 Ì& 8 වැ&දා 4ට 1982 අෙ²O5 22 වැ&දා කාලය Kළ q මරණ
දwඩන පනහකට වැl සංඛ{ාව: &ෙ6දනය කළහ. 1984 q තවY හැYතෑ හත:
&ෙ6දනය කර අතර 1985 q තවY හත•හ: &ෙ6දනය කළහ.78
1986 viහානය ෙවPq, ෂාš බ'ගාF කා–5 d 4රකරැව7 52,000 කට වැl
සංඛ{ාවකෙ| සහ ෙජලාලබා¾ (Jelalabad) d 4x 13,000 කෙ| ලැS'Kව: හදා _¤ණ.
ඔ—ෙ| දYත වලට අ‡ව 4රකරැව7 nÇ සංඛ{ාව 100,000 කට වැl kහ.79 1992 අෙ²O5
19 වැ&දා පO_ෙරCධ ව{ාපාරය X47 ෙපා5-ඊ චFA 4රෙගදර අ5ලා ග7නා ල±, එd q
ඔ…7 4රකරැව7 4,000 : &දහ' කළහ. 1992 මැS මාසෙ, q ඒ අසල 12,000 :
ජනතාවෙ| ෙ¢ෂ ඉ_ˆ ° ඇ_ සාãdක .‹වළව5 ෙසායා ගැ&ණ.80
1986 q බÖර: කFමා5 ඉවY කර දමPq, ඔ— ෙව‡වට ෙමාෙහාiම¾ නාƒ–5ලාš
පY කරන ල±. ෙගාFබෙචා“ හා සමාන ෙප‡මA7 /K k ජනා»ප_ නාƒ–5ලාš,
අ5ලාš ගැන සඳහන වළ:ව‡ Mgස තම7ව හm7වා ගYෙY “නාƒÖ සෙහCදරයා”
AයාS. බලය ලබාගY ප•ව, ඔ— 4ය වාසගම ය• 'ථාMත කෙ† ජා_ක එකnKෙ6
නාමෙය&. නාƒ–5ලාš පාFචi සාමාƒකෙය: k අතර ෙමා'ක6 සමඟ ඉතාමY සDප
සබඳතා පැවැY kෙව: ෙම7ම ඉරානයට රාජ{ තා7_”කෙය: ෙල47 යන ලද අෙය: සහ
Xශ-ාම ලY ෛවද{වරෙය: ද kෙ,ය. ඔ— 1980 4ට 1986 ද:වා KHAD d පOධා &යා ව
4xෙ,ය. ෙසCXය0 ෙකා./&'0 ප:ෂෙ, මහ ෙ5කi බවට ප•ව පYෙවන ලද, qFඝ
කාලය: _'ෙ' ෙසCXය0 KGB d පOධා&යා ෙල47 4x ìˆ ඇ7ෙඩõාෙපා6 (Yuri Andropov)
X47 KHAD පOධා&යා හැxයට නාƒ–5ලාš කරන ලද ෙ'වය අගය කරන ල±. ඔ—ෙ|
සෙහCදරයා k ෙස¾lf5ලාš රාd (Seddiqullah Rahi) X47 නාƒ–5ලාš හm7වන ලPෙP
“ගවයා” AයාS, වර: ඔ—ව ලැ6ෙර7x ෙබˆයා හා සසඳන ලPෙPය, වසර හයක කාලය:
Kළ q 90,000 ක ජනතාවකෙ| මරැnවට පnÃ°ෙi &ෙයCග ඔ— X47 අYස7 කරන
ලදැS සෙහCදරයා පOකාශ කරන ල±.81 රහ' ෙ'වා වල පO ධා&යා ෙල47 කට/K A•මට
අමතරව, ගණනය කළ ෙනාහැA ජනතාවකට නාƒ–5ලාš X47ම වධdංසා පnÃවන
ල±. Xරල ෙල47 ±Xගලවා ග7නට සමY kෙව: ෙමෙ' Ïෙ6ය: “ෙචCදනා Adප වතාව:
මX47 පO_:ෙ•ප කරන ලද &සා, නාƒ–5ලාš මෙවත පැ.ණ මෙ| බඩට සහ n—ණට
පහර Adපය: h7නා. මම ¤මට ඇද වැ‚ණා. අඩ 4dෙය7 ¤ම 4xය q මට මතකS
තවY පා පහරව5 Adපය: n—ණට සහ M‚පසට වැෙදන හැx. මෙ| කෙට7 සහ
නැහැෙය7 ෙ5 ගලා vයා. තව පැය Adපය: යනෙත: මට 4dය ආෙ6 නැහැ, එතෙකාට
මම ආප— මෙ| 4රfxෙ, 4xෙය.”
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Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, pp. 227-229.
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Bachelier, L’Afghanistan, p. 62; and Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, pp. 207-208.

80

Seddiqoullah Rahi, Connaissez-vous Najibullah? quoted in Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, p. 210.

81

Amnesty International, “Afghanistan,” p. 13. For obvious reasons, the witness statements quoted are usually anonymous.

අනKරැදායක අව'ථාව7 මFදන ෙමෙහ/i වල පOධාන Œ.කාව: රඟන ල±.
ස©Fෙ| පාලන සමෙ, 4ට පාFrෙi7Kෙ6 &ෙයCƒතෙය: ෙල47 ද 4xන ලද එක
ෙවෙළ7ෙඳ:ව වැරqමA7 අY අඩංÊවට පY °, වධdංසා වලට පnÃවා අනKරැව
&දහ' කරන ල±.
මාව අY අඩංÊවට ගYෙY සවස 9:30 ට පමණ…තවY 4රකරැව7 ෙදෙදෙන:
සමඟ මාව 4රfxයකට දැnවා, කා–5 වලට උKෙර7 Mdටන කාලාහා7 (Kalahan)
d ෙගාඩනැÂr ඉ±කරන අෙය:, සහ කෘ‰කFම අමාත{ාංශෙ, ෙ'වය කරන ලද
න7ගFහාF (Nangarhār) වr7 එන ලද &ලධාˆෙය:. ඒ වන XටY ෙගාඩනැÂr
ඉ±කර7නාට සෑෙහන තරමකට පහර qලා _–ණ බව: ෙප‹ vයා. ඔ—ෙ| ඇmi
ෙ5 වr7 ෙතYෙවලා _–ණ, ඔ—ෙ| අY තැ¦i වලට ල: ෙවලා ඇ_ බව
ෙප‡ණ…මාව පO¢න කර7න ෙවනතකට ෙග&Ñච. ප•vය ස_ Adපෙ, q මම
මසාF-ඊ-ෂා•“ (Mazār-i-Sharif) සහ ක7ඩහාF ෙව ත vd7 _ෙයනව Aයල මට
A6වා, මෙ| ඒ ගමෙ7 අරnණ එd 4xන ජනගහනය අතර රජය ගැන අසKට
ව€රව7න යැS ද Aය‡ ලැ–වා…ඇYත නi, මම මාස හයකට වැl කාලය:
_'ෙස කා–5 වr7 Mටත vd7 නැහැ. මම &FෙදCî යැS Aයල XෙරCධය
දැ:kවා, ඒY මම ඒක Aය€ ගම7 ෙනාකඩවා පහර වැෙද7නට පට7 ගYත…
පරණ තාෙ5 ෙටrෙෆC7 එක: මෙ| කfෙ5 ඇÂr වලට සiබ7ධ කරල _–ණ,
ඔ…7 ඒක මට Xhr කiපන තරංග ලබාෙද7නට ෙයාදා ගYත…ඊට ප•ව මාව
නැවත පO¢න කෙ† නැහැ. දව' ෙදකකට ප•ව පO¢න කර7න සහභාÁ ෙවÑච එක
KHAD Mˆ.ෙය: මෙ| 4රfxයට ඇXY මට A6වා මාව &දහ' කර7න යනව
Aයල. මෙ| අY අඩංÊවට ගැ‹ම වැරqම: බවට KHAD තෘ²_මY යැS A6ව.82
ඇ“ග&'ථාන දරැව7 ෙවතට ද Úෂණය භාXතා ෙකˆණ. ඔ…7ව පැහැරෙගන
ෙසCXය0 /&යනය ෙවත යව‡ ලැéය, එd q ඔ…7ව ළමා චර€රැෂය7 ෙල47 පO_ෙරCධ
ව{ාපාරයට ˆංගා ගැ‹ම සඳහා €—Ã කරවන ල±. ඔ…7ෙ| 'වා§නYවය ‘මා කර7නට
ඔ…7ව මYæව{ෙය7 මY කර තබන ල±. වැlමහ5 අයට ගgකාව7ෙ| ෙ'වය ලබාෙදන
ල±. නSi (Naim) නැම_ එක Mˆ. දරැෙව: ෂාš බ'ගF ෙවත ෙමෙ' Ïෙ6ය:
මම ෙහරා0 වr7 එන ෙකෙන:. මට වයස අ…රැh අෙ0 q මාව පාසැෙල7 එ•යට
අර7 සා'මා7 (Sazman) [ඇ“ග&'ථාන ෙකා./&'0 තරැණ සංXධානය] ට දැiමා,
එ තැ & 7 මා ව මා ස න ව ය ක ට U . S . S . R . ෙ ව ත ය ැ 6 වා . ම ෙ |
ත ා Y තා
ෙකා./&'0වා±ෙය:, ඉ_7 එයා ෙiකට පා:‰කව 4xෙය. මෙ| අiමා ඒ ෙවPq
.ය vd7, සහ තාYතා ආප— Xවාහ ෙවලා dxෙය. ෙගදර q, මෙ| එක
සෙහCදරෙය: සහ එක සෙහCදˆය: හැෙර7නට
අ&: 4ය5ල7ම ‘කල:’ අය.
මෙ| තාYතා මාව ෙසCXය0 අයට XfÃවා. මාස Adපයකට ඔ—ට එS7 nද5
ලැ–ණ…අෙ² කFතව{ය kෙ, චර€රැෂය7 °මS.
ඔ— දරැෙව: .ය යනවා කවදා ෙහC දැක ඇYදැS Aයා බ'ගF X47 නSi ෙව_7
XමÜ Xට, Mˆ. ළමයා ෙමෙ' M•Kරැ h7ෙ7ය: “Adප වතාව:ම. වර: Xhr බලෙය7.
දරැවාෙ| 4රැර DටF එක: පමණ ඉහළට X4 ෙවලා ඊට ප'ෙස ¤මට වැ‚ණ. ඒ දරැවා
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Statement by Naim, age ten, in Bazgar, Afghanistan, la résistance au coeur, pp. 25-28.

චර €රැෂෙය: හැxයට වැඩ A•ම පO_:ෙ•ප කරල. තවY අව'ථාවක දරැෙව:ව අප
ඉ±ˆයට ෙගන එ‡ ලැ–ව. රැ4යා‡ ස7නPධ වාහනය: යx7 ෙබCiබය: තබන ලද
ඔ—ෙ| ප:ෂ සෙහCදරයා ක…දැS ඔ— ෙහ• කෙ† නැ_කම ගැනS ඔ—ට එ5ල k
ෙචCදනාව. ඔ—ව ගහක එ5ලනවා අM බලාෙගන dxය. “ඔබට Aයන ෙP ඔබ ෙනාකෙළාY
ෙiක තමS ඔබට ෙව7ෙන,” Aයල ඔ…7 කෑ ගැහ6ව.83 වයස අ…රැh හයY දාහතරY
අතර දරැව7 30,000 කට වැl Mˆස: ෙසCXය0 /&යනය ෙවත යව‡ ලැ¤ය. ෙදම6Mය7
ඒ ගැන XෙරCධය පා7නට තරi &FÚත …වෙහාY ඔ…7 පO_ෙරCධ සට7කාD7 යැS
ෙ5බ5 කර 4රෙගදරට යව‡ ලැéය.
Úෂණය සම'ත ජනගහනය ෙවතම පාY ෙවන ලPදA. ෙi සම'ත /Pධෙය7 සහ
ආw™ෙ6 මFද‹ය පO_පY_ වr7 සෑම වයසකම kව7 X7±තය7 බවට පY kහ.
වගXභාගය: ෙනාමැ_ව ෙයාදා ගY Úෂණය, 4X5 වැ4ය7 ෙවත ෙබCiබ ෙහ¦ම, nÇ
ගiමාන Mx7 සãල ඝාතනය A•ම, ගණනය කළ ෙනාහැA තරi ජනතාව: M‚වහ5
A•ම, යනාq හැA සෑම කමෙ6දයA7ම පO_ෙරCධය ඉවY කර දම7නට ෙසCXය0 අ»වා‘
හnදාව7 වෑයi කළහ. 4X5 Úෂණය සමඟ අYවැ5 බැඳෙගන ෙPශපාලන Úෂණය
පැ.gෙ,ය. 4යÇ Xශාල නගර වල ර@ඳ…iකරැව7ව වධdංසාවට පYකර අනKරැව
ෙබාෙහC Xට මරා දමන ලද Xෙ¢ෂ 4රෙගව5 _¤ණ.

මැ±හY°ෙi ඵලXපාක
ෙකා./&'0වාq7 X47 රජය ෙපරළන fම7ත”ණෙය7 ප•ව එන ෙසCXය0 හnදාෙ6
මැ±හY°ෙම7 ප•ව ඇ“ග&'ථානෙ, දA7නට ලැෙබ7ෙ7 ෙÄද‹ය ඵලXපාක ෙව_.
1960 ගණ7 වල q රට සමෘP»යට, Žතනකරණයට, සහ පOජාත7ත”වාදයට යන මාFගෙ,
ගම7 කර.7 4xෙ,ය. ෙකා./&'0වාq7 X47 සහාය ෙදන ලPදා k ඩා…¾ෙ| බලය
ෙපරළන fම7ත”ණය &සා ආF¬ක සංවFධනය &මා කර ඇ“ග&'ථානය 4X5 /Pධයක
පKලටම ඇද දමන ල±. /ද ආF¬කයA7 සෑ©මකට පYව7නට රටට 4Pධ Xය. එය
ෙසCXය0 /&යනෙ, වා4යට ෙබෙහX7 හැ• _–g. ෙහාරබ™ පOවාහනය (මYæව{,
Kව:f, සහ ෙවනY භාwඩ) සාමාන{ය: බවට පYXය. ආF¬කය ෙ6ගෙය7 පˆහා&යට
පY Xය. ව{සනය ෙකාතරi පˆමානයA7 4Pධ kවාද ය7න මැ‹ම අදටY h•කර kවA.
දළ වශෙය7 .rයන 15.5 : k ජනගහනෙය7 .rයන 5 කට වැl වැ4ය7 පාA'ථානය
සහ ඉරානය බලා MටYව vd7 ඇත, ඔ…7 දැ7 ඒ තැ7වල q කාලකwg තYවය7
යටෙY yවY ෙව_. .ය vය සංඛ{ාව ෙකාතරi දැS Aයා ®රණය A•ම ඉතාමY h•කර
kවA, ඒY /Pධය X47 .rයන 1.5 Y සහ .rයන 2 Y අතර සංඛ{ාව: ¤rගYතා යැS
Aයා, එS7 4යයට 90 : 4X5 වැ4ය7 kවා යැS Aයා, ෙබාෙහC &•:ෂකය7 එකඟ
ෙව_. .rයන 2 Y .rයන 4 Y අතර සංඛ{ාව: Kවාල ලැ8හ. අ7තවාq ඉ'ලාDය
ව{ාපාර වFධනය ෙව7නටY සහ XXධ ජනවාFvක කwඩායi අතර ෙනාස7•7තාවය7
නැවත ඇ_ කර£මටY, ෙකා./&'වාදය X47 වකකාර ෙල47 රඟන ලද Œ.කාෙ6
පO මාණය දැ:°ම h•කර …වY එය පO _ :ෙ•ප කළ ෙනාහැAS. එක වතාව:
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ඇ“ග&'ථානය
න°නYවය ෙවත ගම7 කර.7 4xෙ,ය, නnY එය සමාජෙ, පOධාන
හැ³7°i ල:ෂ{ය7 /Pධය සහ පOචwඩYවය හැxයට පYව ඇ_ රට: බවට හැ• ඇත.

සමා$%ය: ඇ)?
+ෙටෆ/ 012වා -Stéphane Courtois

5$ලවෙ7 /8 ඇ+ දැෙව;ෙ; කෲර ආවශAකතාවෙය/.
D5 අරෙගා;, Le front rouge

ඒIය JKගල ඝාතන Nට සOල ඝාතන දPවා Q ෙකාRS/+T ෙලUකෙ7 NයV අපරාධ
පැ%කඩ ගැන සැබෑ \;]රයP ඇ^ම \_ස ෙමම ෙපාත ද`;නට ෙනාහැ` +ථාන, එනd
පාPeක ලාලසාව;, සහ +ෙfgඡා 5+මෘ%ය; වj;, ඔlබට ය;නට වෑයමP ෙගන
ඇත. 5Nවැ/ Nයවෙ+ ෙකාRS/+T පmපංචය ගැන එය අ1ධ ෙලස`; වඩාp සාමානA Q
පmතAාෙfPෂණ `sයාවjය`, සහ එය එක ෙftකාවP පමණP ෙව), නup එය එ;ෙ;
1991 x ෙමා+කf y x කsමෙ7 අභA;තරය කඩා වැ{මp සහ ඒ /සා මෑත කාලයP
ෙවන|රැ පmෙfශ 5ය ෙනාහැ` Q ෙතාර|රැ සඳහා සරැ නව Oලාශ~ ලබාගත හැ`යාව යන
වැදගp ෙමාෙහාතක x ය. NK•; ගැන වඩා ෙහාඳ දැ€ම නැ%වම බැ• Qව`, නup අෙ$
දැ€ම ෙකාතරd උගp බව`; S| ෙවනවා ƒවp, එ); පමණP අෙ$ „K…මය
0|හලය ෙහU අෙ$ ස5ඥානය තෘ$%මp කරග;නට `Nෙ+pම ෙනාහැ`). Ojක
පm‡නයP ඉ%•): ඇ)? ‰තන ෙකාRS/+Tවාදය, එය 1917 x ඇ%ෙවKx, Pෂ_කව එය
ෙ8 හලන ඒකා…ප%වාදයකට සහ අපරාධමය ෙර‹මයකට හැරැෙŒ ඇ)? එy අරu•
සාPෂාp කරගත හැ`යාව ලැෙබ;ෙ; එවැ/ අ;තවාx පmචŒඩpවය |Ž; පමණP •ම
එy සැබෑ තpවය ද? ෙමම අපරාධ සාමානA \Žෙවත හැ•යට සලකR; ඒ තරd දශක
ගණනාවP %+ෙ+ පැව‘ම අෙයP පැහැtj කර;ෙ; ෙකෙ+ද?
පmථම ෙකාRS/+T ෙර‹මය ෙසU5යT රැNයාව). පළuෙව; ෙහR; \y2වා ෙගන,
අන|රැව 1945 ; ප•ව ෙfගෙය; පැ%ර යන ෙලUක වAා$ත කsමයක හදවත සහ එ;‹ම
Qෙ7 එය). NයV ‰තන ෙකාRS/+Tවාදෙ7 ෙතා•8ල ෙල/;වාx සහ +ටාj;වාx
U.S.S.R. ය. 5ෙ‡ෂෙය ;ම ඒ දPවා ෙකාRS/+T වAාපාරය ව1ධනය Q ආකාරය සලකKx,
එය ඉතාමp ඉPම_; අපරාධමය ෙර‹මයP බවට පpQවා යන ප•NK…ය ඉතාමp J–ම
සහගත Qව`.
දහනව වැ/ Nයවස Jරාම, 5$ල•ය පmචŒඩpවය ගැන නAාය; වj; පmධානpවය
ග;නා ලKෙK පmංශ 5$ලවෙ7 ආරdභක අpදැIම). පැහැtj ෙවන+ ආකාර |න`; S|
Q පmංශ 5$ලවය 1793-94 x අ;ත පmචŒඩpවෙය; S| කාලයP ෙගවන ලt. ඒවාෙය;
වඩාpම dෙ8gඡ Qෙ7 පැ˜Nෙ7 x උKෙඝUෂකය; 5N; ඕපපා%කව 1,000 ක ජනතාවP
මරා දමන ලද “සැ$තැdබ1 සOල ඝාතන,” Qහ. ආŒžව 5N; ඒවාට මැtහp Qෙ7 නැත.
`N– ෙKශපාලන පPෂයP 5N; ඒවාට උපෙද+ –;ෙ; නැත. වැŸෙය;ම ෙහා ;

දැනග;නට ලැෙබන පmචŒඩpවෙ7 /යැෙළන ලKෙK 5$ල5ය අ…කරණ වj/, 5පරd¡¢
කR2 වj/. පැ˜Nෙ7 2,625 P සහ පmා;ත වj; 16,600 ක ජනතාවP ¥ල•නෙය; Rය
¥යහ. x1ඝ කාලයP %+ෙ+ සැඟ• %„ණ §ෂණෙ7 ෙයෙදන ලKෙK ජනරජෙ7 “\Ž08
සහගත 0V•” 5N/. ඔƒ;ෙ¨ ක1තAවය Qෙ7 ෙව;ෙ© (Vendée) y කැර¬8ල
සමථයකට පp `˜ම). ඔƒ; ඒ පmෙKශෙ7 දස දහ+ ගණනක අ5 ෙනාගp සහ අyංසක
ජනතාවP මරා දැOහ. ඒp ෙd §ෂණය පැව% මාස ය€, ඒවා ෙ8 වැ¥˜ෙම; S| ƒවp,
රෙT 5$ලවෙ7 x1ඝ ඉ%හාසය |ළ එක NK…යP පමණP Qෙ7ය. වAව+ථාවP සyත,
ෙතUරා පp කරන සභාවP S|, සහ අවAාජ ෙKශපාලන 5වාදයP පව%න, පmජාත;ත-වාx
ජනරජයP /1මාණය එy අවසාන පm%ඵලය Qෙ7ය. සdෙdලනයට එy /1§තpවය යŽ
ලබාග;නට හැ` Q සැ_; ෙරාෙබ+\ෙය1ව ඉවp කර දැRණ සහ §ෂණය නැව%ණ.
5$ලවය සdබ;ධෙය; 5ෙ‡ෂ අදහසP එy x උපත ලැ¯ ආකාරය ගැන ෆ°ැ;•වා
±ෙ1 5N; ෙප;වා ෙද). ෙd සංක8පය එy අ;තවාx `sයා වj; ෙව; කරත
ෙනාහැ`): “§ෂණය ය€ ²ය |Ž; ආŒž `˜ම), ෙරාෙබ+\ෙය1 එය සK³ණෙය;
ආŒž `˜ම යැ) නAායාpමකව සැලIය. වංශව|; 5නාශ `˜ම සඳහා /1මාණය
කරන ලද එය ඉතා ඉPම_; අධම අයව ඉවp `˜මට සහ අපරාධ මැඬ¢ම සඳහා Q
කsමයP 5ය. එය 5$ලවෙ7 නැ%වම බැ• අංගයP ෙවR; ජනරජෙ7 අනාගත JරවැNය;
හැඩගසන එකම කsමෙfදය ෙලN; ෙපµ ¥ෙ7ය…/දහ+ JරවැNය; N•න ජනරජයP
තවමp හැtය ෙනාහැ` නd, ඊට ෙ¸|ව ඔƒ;ෙ¨ ඉ%හාසෙය; ¹eත Q, නැpනd
තවමp ඇ% පම_; \5|රැ • නැ%, සමහර ඒIය JKගලය; /සා 5ය හැ`).
අනාගතෙ7 නව R/+ සpවය; හදන, තවමp /1මාණය කර;නට ඇ% ඉ%හාසය
සඳහා Q 5$ලවෙ7 කsමය §ෂණය Qෙ7ය.”1
පැ%කඩ ගණනාව`;, ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ෙ¨ \Žෙවp ගණනාවක §ෂණය කŽ;
ස/2හ; කර ග;නා ලt. ජැෙකU²ය; පා1ශවය;ෙ¨ දPෂ ෙලN; Q සමාජ
ෙනාස;•;තාවය; හැNර•ම, සහ එy ෙKශපාලන සහ අ)Ÿයෙලා‹මය අ;තවාදය, ප•
කාලෙ7 x ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5N; ෙදUංකාරය කරන ලt. එෙ+ම, පmංශෙ7 පmථම වරට
ගdබද වැNය;ෙ¨ 5ෙ‡ෂ ෙකාTඨාශයP |ර; කර දමන වෑයමP ඇ% • %²ණ. ෙල/;
§ෂණයට ෙයාu කරවන මා1ගෙ7 පළu ග8 තබන ලKෙK ෙරාෙබ+\ෙය1 5N/. ‘තණ ²d
තැ/තලා µ%” ගැන ච;දය 5ම¼ෙd x පmංශ 5$ලවකරැව; සdම;ත-ණ සභාවට ද;වන
ලද ප•t, “½තෘ¾Rෙ7 හ|ර;ට ද¿වd `˜ම සඳහා අ\ ඔƒ; කƒදැ) `යා ෙසායාග;න
අවශAය): අ\ට අවශA ඔƒනට ද¿වd ෙද;න ෙනාෙf; අ\ට අවශA ඔƒ; 5නාශ කර
දම;න).”2
එෙහp ෙමම §ෂණෙ7 ආරdභක ෙමාෙහාත 5N; දහනව වැ/ Nයවෙ+ පmධාන
5$ල•ය Â;තකය; අත•; ෙවනp අ€ගාRකය;ව උpපාදනය කරන ලKෙK නැත.
මාP+ 5N; ද එයට ෙදන ලKෙK සාෙ$Pෂව ඉතා අ8ප අවධානය`. “ඉ%හාසෙ7 ද`න
පmචŒඩpවෙ7 ¾Rකාව” ඔÃ 5N; අවධාරණය කරන ලද බවp සහ එය ෙව€ෙව; ෙපµ
N•න ලද බවp සැබෑව`, ඒp ඔÃ එය –2ෙf 5ෙ‡ෂ ජන ෙකාTඨාශයකට එෙරyව
François Furet, “Terror,” in Dictionary of the French Revolution, ed. F. Furet and Mona Ozouf (Cambridge, Mass.: The Belknap Press
of Harvard University Press, 1989).
1

2

Quoted in Jacques Baynac, Le terreur sous Lénine (Paris: Sagittaire, 1975), p. 75.

ෙයාදන 5…මp පmචŒඩpව වැඩ සටහනකට වඩා ෙපා– ෙයUජනාවP හැ•යට). සමාජ
අ1¯ද පmචŒඩ ෙලN; 5ස^ම SP% සගහත කර;නට §ෂණය ඇදÄ \•සP 5N;
මාP+ෙ¨ jයැ5j අතර ඇpත වශෙය;ම ඇ% අපැහැtjතාවය; අ8ලා ග;නා ලKදහ.
කdකරැව; 20,000 කට වැŸ සංඛAාවP Rය ¥ය සහ ෙ8 වැ¥ෙරන ම1දන ඵල5පාකය;
බවට පp Q පැ•+ ෙකාRSනෙ7 5නාශකා˜ ඇpදැIම අෙනP අතට මාP+ දැŸ ෙස);
5ෙfචනය කරන ලt. මාP+ සහ ඔÃෙ¨ 5රැKධවාtයා හැ•යට සැලෙකන ලද රැNයා€
අාරා‹කවාtයා Q Rකාෙය8 බ0/; දැPෙවන, පළu ජාතA;තරෙ7 u8 වාද5වාද වල x,
මාP+ මතය; ජයග;නා ලt. ඉ%; ඒ /සා, පළu ෙලUක SKධය පට; ගැෙනන
ආස;නෙ7 x, සමාජවාx; සහ කdකරැ වAාපාර ඇ|ළත පැව% ත+ත-වාx පmචŒඩpවය
ගැන 5වාදය හමරා Qවා ෙලN; ෙපµ ¥ෙ7ය.
ෙd NK•; හා සාමා;තරව, සමාජවාx උපායමා1ග සඳහා, SෙරUපෙ7 පmජාත;ත-වාx
පා1jෙd;| කsමෙ7 ෙfගවp සංව1ධනය සහ එPසp ජනපදය නව සහ Ojක සාධක
/ෙයUජනය කළහ. ෙKශපාලන කs ම ය ඇ|ළත අවAාජ බලයP බවට පpව;නට
සමාජවාx;ට හැ`යාවP පාදා –;ෙ; පා1jෙd;| \Žෙවත). 1910 මැ%වරණ වල x,
කdකරැ ජාතA;තරෙ7 පmංශ අංශය ආසන 74 P tනා ගpහ. එයට අමතරව, +වා•න
සමාජවාx; 30 P ද ෙp˜ පp Qහ. පmථම වරට 1899 x “„1Çවා¼” ආŒžවකට ඇ|8•
N•න ලද ඔƒ;ෙ¨ නායකයා Q එ•ෙය; Rලරා;© (Etienne Millerand) ද ඒ \•සට අයp
Qෙ7ය. එtෙනදා ගැටV සdබ;ධෙය; පmජාත;ත-වාx `sයා පm%සං+කරණය `˜මp සමඟ
5$ල•ය වා¨ වAහාරය එක| `˜මට සමp Q තවp ච•තයP Qෙ7 ෙඡU; Èෙ1+ (Jean
Jaurès) ය. වැŸෙය;ම ෙහා ; සං5ධානය • N•න ලද සහ වඩාpම බලවp Q
සමාජවාx; Qෙ7 ජ1මා€ව; බවට `Np සැකයP නැත. පළu ෙලUක SKධය ඇ%
ෙව;නට ඔ;න ෙම;න %²ය x ඔƒ;ෙ¨ සාමා‹කය; සංඛAාව Rjයන 1 කට වැŸ Qහ,
පා1jෙd;| /ෙයU‹තය; 110 P ද, පmා;ත /ෙයU‹තය; (Landtag) 220 P ද, නගර සභා
කƒ;N8 /ෙයU‹තය; 12,000 P ද, තවp /ෙයU‹තය; 89 P ද N•යහ. ‘²ÉතානA
කdකරැ’ වAාපාරෙ7 ද ෙබාෙහU සාමා‹කය; N•න ලද අතර බලවp වෘp‘ය සR% වj;
ලැෙබන දැŸ සහාෙය; එය ෙහා ; සං5ධානය • %²ණ. +කැ;Ÿෙ;5යාව |ළ ‘සමාජ
පmජාත;ත-වාx පPෂය’ ද ෙfගෙය; ශP%මp • %²ණ. එය ඉතා `sයා¡¢ Q අතර
පm%සං+කරණ සඳහා බලපෑd `˜මටp සහ පා1jෙd;|ෙf මනා /ෙයUජනය`; S|
5ය. සාමානAෙය; සලකKx, 55ධ Q ෙබාෙහU රටව8 |ළ පරම පා1jෙd;| බÃතරයP
ඉතා ඉPම_; ලැෙl5 යැ) ද, එ); ඔƒනට €–රැ අනාගතෙ7 x Ojක සමාජමය
පm%සං+කරණ සාමකාËව ෙගෙන;නට ඉඩ ලැෙබ€ ඇතැ) ද, සමාජවාx; බලාෙපාෙරාp|
Qහ.
ෙd ප•නාමෙ7 පmභවය එy නAායවාtයා Q එ©වා1© බ1;+{; (Eduard Bernstein)
ෙසායා ග;නා ලt. කා8 කƒT+` (Karl Kautsky) සමඟ, බ1;+{; දහනව වැ/ Nයවස
අග x N•න ලද මාP+ ප•ව1තනයට මහp ෙ+ සමp Q බලසdප;න මාP+වාx
Â;තකෙයP Qෙ7ය. මාP+ අනාවැ` `Ì ප•t ධනවාදය කඩා වැෙටන `N– ලPෂණයP
ෙප;වR; N•;ෙ; නැතැ) ඔÃ ත1ක කෙÍය. ඒ /සා අවශA ව€ෙ7 වැඩකරන පං‘;
සමඟ පm ජාත;ත- වාදෙ7 සහ /දහෙ+ `s යාවjය ගැන ෙසෙම; ඉෙගන ග/R;,
සමාජවාදය කරා යන පmග%Î¢ සහ සමාකාË \යවර`. ඇෙම•කාෙf, එංගල;තෙ7 සහ
ෙනද1ල;තෙ7 සාමකාË ආකාරය`; 5$ලවයP ඇ%ෙf5 ය;න 1872 x මාP+ ඉt•පp

කර %„ණ බලාෙපාෙරාp|ව`. ෙd දැPම තව –රටp ව1ධනය කරන ලKෙK ඔÃෙ¨
R|රා සහ අ€ගාRකයා Q Ï°©•g එ;ග8+ 5N; 1895 x පmකාශ කරන ලද “පmංශෙ7
පං% අරගලය” (Class Struggles in France) යන මාP+ෙ¨ ෙපාෙp ෙදවැ/ uÐණයට jයන
ෙපරවදෙන/.
පmජාත;ත-වාදය ගැන සමාජවාx;ට ෙබාෙහU 5ට උභයාෙf¥කතාවයP පව‘. Nයවස
/මා ෙවKx පmංශෙ7 හට ගැ€• ඩÑ)ෆ+ (Dreyfus) පළyලfව |ළ x, ඔƒ; එ`ෙනකට
පර+පර Q +ථාවරය; `yපයP ග;නා ලt: Èෙ1+ පාPeක Qෙ7 ඩÑ)ෆ+ පැpතට),
අෙනP අතට, පmංශ „1ÇවාNෙ7 අභA;තර කැ\j ෙක•j වj; /1දන පං%ය පැpතකට
• N•ය S| යැ) එවක x පmංශ මාP+වාදෙ7 පmධාන ච•තයP Q È8+ ෙග+ෙඩ (Jules
Guesde) අවඥාෙව; `යා N•ෙ7ය. SෙරUපෙ7 වම `Np ෙලස`; එPසp ƒෙ7 නැත,
එය ය•; –වන ලද—5ෙ‡ෂෙය;ම ආරා‹කවාx;, සdෙdලනවාx;, සහ D5 ඔග+ෙට
lලා;` (Louis Auguste Blanqui) ආධාරකරැව; අතර—පටලැ5j %„ණp දැŸ ෙස);
නැÓරැ Qෙ7, ෙබාෙහU 5ට පmචŒඩ කsමෙfද ෙයාදාෙගන, පා1jෙd;| `sයාවjෙ7 NයV
පැ%කඩ පm%PෙÔප `˜මට). ෙකෙ+ ƒවද, 1914 SKධය ආස;නෙ7 x, /ල වශෙය;
මාP+වාx; Q ‘ෙදවැ/ ජාතA;තරය’ 5N; මහජනතාව Sද හuදාවට බඳවා ගැµම සහ
ස1වජන ච;ද බලය ගැන මත 5‡වාසය තබාෙගන සාමකාË 5සÕd මාලාවP ෙව€ෙව;
ෙපµ N•යහ.
නව Nයවස uල x එකට එක|ෙවන ලද ජාතA;තරෙ7 අ;තවාx පා1ශවයට වඩාpම
දැŸ මතයක N•න ලද රැNය; සමාජවාx;—ෙල/;ෙ¨ ෙබා8ෙෂ5Pවාx; ඇ|ලp Qහ.
පැහැtjවම SෙරU½ය මාP+වාx සdපmදාෙය; පැRෙණන ලද අය ƒවp ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ට
5$ල•ය රැNයා€ ඉඩd වAාපාරෙ7 දැŸ පmභවය; ද %²ණ. දහනව වැ/ Nයවස Jරාම
ෙd 5$ල•ය වAාපාරෙ7 එක අංශයP පmචŒඩpව `sයා සමඟ බැ^ N•යහ. වAාපාරය |ළ
පmචŒඩpවෙ7 වඩාpම ර¬Ÿක8 ෙයUජකයා Qෙ7 ස1ෙග ෙනÖf (Sergei Nechaev) ය.
ෙදා+ත)ෙව+` 5N; ඔÃව යP0 (The Devils) කෘ%ෙ7 5$ල•ය ච•ත නායකයාෙ¨
අකෘ%ය කරෙගන %„_. 1869 x ෙනÖf 5N; ‘5$ල•ය කෙථUපකථනය’ (Revolutionary
Catechism) පmකාශනය කරR; 5$ල•ය ෙමෙ+ /1වචනය කෙÍය.
දැනටමp අතරමං • N•න R/ෙසP. ඔÃට 5ෙ‡ෂ උන;–වP නැහැ, ෙපෟKගjක
වAාපාරයP නැහැ, හැØd නැහැ, ෙපෟKගjක බැ^d නැහැ, සහ ෙKපල `NවP
නැහැ; ඔÃට නමP පවා නැහැ. ඔÃ ස| Nය8ල අවෙශUෂණය කර;ෙන අෙනP
NයV කැමැpත; පැpතකට දාන එක කැමැpත`;, එක ෙPවල N|58ල`;,
එක ලාලසාව`;…5$ලවය. ඔÃෙ¨ පැවැpෙd ප|ෙ8, වචන වj; සරලවම
ෙනෙම) නup ඔÃෙ¨ `sයා වj; ද, ඔÃ සමාජය සමඟ සහ ÎÔටාචාර ෙලUකය
සමඟ, එy µ% සහ සdපmදය; සමඟ, එy සමාජ ආචාර¡¢ පm%පp% සහ ආචාර
ධ1ම සංගÙහය සමඟ NයV සබඳතා කඩා දමල. 5$ලවකරැවා ය€ අතෘ$තකර
හ|ෙරP, සහ සමාජෙ7 5නාශය තහƒරැ කරන හැ`යාව ෙව€ෙව; පමණP ඔÃ
Úවp•ෙd /යැෙළනවා.3
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Quoted in Michael Confino, Violence dans la violence. Le début Bakounine-Netchaïev (Paris: Maspéro, 1973).

ෙනÖf 5N; එy x ඔÃෙ¨ අරu• ඉt•පp කෙÍය: “5$ලවකරැවා 5N; `N
5ෙටක ෙKශපාලන ෙහU සමාජමය ෙලUකයට ඇ|8 ෙව;ෙ; නැත, ඊ/යා උගp ෙලUකයට,
සහ ඔÃ Úවpෙව;ෙ; එy කŸනd සහ සම+ත 5නාශය ෙව€ෙව; ඇ% භP%ෙය;
පමණ). 5$ල•ය යැ) සතAෙය;ම `ය;න JVව; යමP ගැන `Nෙව0ට අ€කdපාවP
දැෙන;ෙන නැහැ.” ඔÃෙ¨ `sයාකා˜ සැල•ම සඳහා ඔÃ ත1ක කෙÍ “ෙd සdÛ1ණ ෙරUÜ
සමාජය ව1Üකරණ ගණනාවකට ෙබද;නට අවශAය). පළu ව1Üකරණයට ඇ|ලp
ෙව;න ඕන Pෂ_කව මරා දැRය S| ජනතාව…•ක කාලයP යනකd Úවpෙව;නට
ඉඩෙද;න ඕන ඒIය JKගලය;ව, එතෙකාට ඔƒ;ෙ¨ අමා€eක `sයා වj; පමණP
ජනතාවෙ¨ කැර¬8ලP /සැකෙය;ම ෙfගවp ෙලN; ඇ%ෙවන /සා.”4
ෙනÖf අ€කරණය කරන ලKද; `yපයP N•යහ. 1887 මා1| 1 වැ/දා ෙතවැ/
Tසා1 ඇෙලPසැ;ඩ1 (Tsar Aleksandr III) ෙ¨ Ú5තය නැ%කරන වෑයමP N–5ය; එය
අසා1ථක ƒවp අපරාධකරැව; අp අඩං³වට ගැ/ණ. හƒ8කාරය; තවp හතර ෙදෙන0
සමඟ ඔƒ; අතර ෙල/;ෙ¨ වැŸමහ8 සෙහUදරයා Q ඇෙලPසැ;ඩ1 ඉjg උjයෙනාf
(Aleksandr Ilich Ulyanov) ද N•ය අතර ඔƒ;ව එ8ලා මරා දමන ලt. එයාකාරෙය;
ෙර‹මය ගැන ෙල/; |ළ Q Kෙfෂය ගැÓරැ Qෙ7ය, ඒ /සා ෙපාj•²SෙරUෙf ෙස• අයට
ෙනාද;වාම 1918 x රාජIය ෙරාමෙනාf පƒල සOල ඝාතනය `˜ම ඔÃ ෙපෟKගjකවම
‘රණය කර සං5ධානය කෙÍය.
5Kවp පm¾;ෙ¨ එP පා1ශවයP 5N; කරන ලද ෙd පmචŒඩpව `sයාව, මා•;
මාjයා (Martin Malia) ට අ€ව, “‰තන ෙලUකෙ7 කsමවp උපා ය මා1ගයP ෙලN;
ෙKශපාලන ත-+තවාදය (Ãදකලා ඝාතන `sයා ෙව€වට) ෙයාදා ගැµෙd ආරdභය ෙd පmංශ
5$ලවෙ7 [එයාකාර Q] N%; මවා ගpතP යŽ දැP•ම, /ෙයUජනය ෙව). ඒ අ€ව
පහ%; එන මහා කැර¬8ලක ජන\mයවාx උපාය මා1ගය, ඒ හා සමඟ ඉහŽ; එන එ¢T
§ෂණය සමß; රැNයාෙf x Rශ~ •ම /සා, 1789 Nට 1871 දPවා පැව% බටyර 5$ල•ය
සdපmදාෙය; සපයන ලද Ojක µතAා€àල බවට වඩා පරෙතරකට ¥ය ෙKශපාලන
පmචŒඩpවයP සඳහා තව –රටp µතAා€àල බවP සපය€ ලැ²ණ.”5
සමාජෙ7 පැpතක N•න ලද අය ෙවත එ8ල Q ෙKශපාලන පmචŒඩpවය ඇ5Dෙ;
රැ N යා ෙf Ú 5 ත ෙ7 N ය ව + ග ණ නා ව P % +ෙ+ සා මා නA ල Pෂ ණ ය Pව පැ ව %
පmචŒඩpවෙය/. රැNයා€ N;ෙඩÑUමය (The Russian Syndrome) යන ඇයෙ¨ අධAයනෙය;
ෙහෙ8; කැ•ෙ71 ඩ’අ;ෙකාස (Hélène Carrière d’Encausse) අවධාරණය කළ ප•t, “එy
අK•%ය Q අභාගAව;තකම සමß;, ෙd රට එy ඉ%හාසය හදාරන N•; සඳහා
අ²රහසP ෙව). ෙd Âරාගත ෙශUකා;තෙ7 ය•; –වන ෙ¸| පහද;නට වෑයd `˜ෙd
x, බලය බලාpකාරෙය; අ8ලා ගැµම ෙහU නැpනd බලය පවpවා ගැµම සහ
ෙKශපාලන Rµමැරැd පm%පp%ය අතර 5ෙ‡ෂ Q—හැම 5ටම හා/කර Q—එය ඒIය
JKගල Qවා ෙහU ෙපා– Qවා ෙහU නැpනd සංෙPතමය Qවා ෙහU සdබ;ධයP ඉ+ම|

4

Ibid., p. 102.

5

Martin Malia, The Soviet Tragedy (New York: Free Press, 1994), pp. 63-64.

ෙව)…ෙd Rµමරණ x1ඝ සdපmදාය /සැකවම සාOyක 5ඥානයP /1මාණය කර ඇ%
/සා සාමාකාË ෙKශපාල/ක ෙලUකයP ගැන ඇpෙp අ8ප අෙ$Pෂාව`.”6
ඔÃෙ¨ අගමැ% á)+` 0මරා (Prince Chuisky) •නඛය; 5N; ¥ල දැO අව+ථාෙf
x, එනd 1543 x, හතරවැ/ Tසා1 අ)ව; (Tsar Ivan IV), ම| පරdපරාව 5N; ‘²y••
අ)ව;” (Ivan the Terrible) යැ) හැ නග;නා ලKදාට වයස අƒරැ– දහ|නP පමණP 5ය.
1560 x ඔÃෙ¨ භා1යාවෙ¨ මරණය ඔÃව සාහNක ෙකUපයකට ඇද දමන ලt. ෙÐUyෙයP
5ය හැ` යැ) `යා Nය8ල; සැක කර;නටp සහ එ;න එ;නම JV8 ෙවන ෙලN;
තම; වෙT N•න ඔÃෙ¨ සැබෑ සහ N%; මවාගp හ|ර; |ර; කර;නට ෙ¸ පට;
ගpෙpය. ඔ$•g/නා (Oprichnina) නR; Q මහp බලතල ස| Q අDp ආරPෂක භට
හuදාවP ඔÃ /1මාණය කර ජනතාව අතර §ෂණය වJරව;නට ඔÃ පට; ගpෙpය.
1572 x ඔÃ ඔ$•g/නා සාමා‹කය;ව |ර; කර දමා අන|රැව තම;ෙ¨ම Jතා සහ
උරැමPකාරයාව ඝාතනය කෙÍය. රැNයාෙf හ|ර;, වංශව|;, නැpනd සාමානA
ජනතාව ගැන ඊට වඩා වැŸ ෙලස`; අ€කdපාවP ෙනාදැPQ ‘මහා ½ට1’ (Peter the
Great) ද ඔÃෙ¨ Jත-යා මරා දැuෙf ඔÃෙ¨ම දෑp වj/.
අ)ව; Nට ½ට1 දPවා, පරම බලයP යටෙp ආඥාදායක සහ ත-+තවාx ෙKශයකට
ජනතාව සහ එ¢T අයව වහD; කරන පmග%යP ඈඳා ඇ% ශP%මp සdපmදායP හට
ගැ/ණ. 1861 x පmෙf_ දාස භාවෙ7 /මාව සdබ;ධෙය; වැNj ෙගÙා+ම; සඳහ; කළ
ප•t: “ෙd පනත, ඊට ප•ව එන Nයවෙස; ෙප;වන ලද ප•t, ඔPෙතUබ1 5$ලවයට
වැŸෙය; අවAාජ ෙලN; 5$ල•ය Qෙ7ය. ½ට1 ෙහU ෙල/; ෙහU යන ෙදෙදනාටම
ෙහාලව;නට බැ• Q ෙලස`;, වහ8 බෙව; /දහ+ `˜ම |Ž; රැNයා€ Ú5තෙ7
සහසãක පදනම ෙදදරවන ලKෙKය: වහ8 භාවයට පmග%ය යටp • පැව‘ම.”7 ඉ%; සෑ ම
5ෙටකම NKධ Q ෙලN;, Nයව+ ගණනාවP Jරා ඉහළ මTටම`; S| Q +äර කා¢න
පmචŒඩpවය`; වහ8 භාවය පවpවාෙගන යෑම NKධ Qෙ7ය.
1918 x ෙචෙකා+ෙලUවැ`යාෙf /1මාතෘ Q සහ ෙ‡~Ôඨ රාජA කටS|වල පm•ණෙයP
Q, 5$ලවය කාලෙ7 x රැNයාවට /තර යන ලද සහ ඒ /සා රට ගැන ෙහා ; දැන N•
ෙතUමා+ මස•P (Tomáš Masaryk) 5N; Tසා1වාදය සහ ෙබා8ෙෂ5P පmචŒඩpවය අතර
සබඳතාවයP දPව;නට ඉPම_; සමp 5ය. 1924 x ඔÃ ෙමෙ+ j•ය:
රැNයා€ව;, ෙබා8ෙෂ5Pවාx; ද ඇ|Vව, Nය8ල;ම Tසා1වාදෙ7 J|; Qහ:
Nයව+ ගණනාවP Jරා එය ඔƒ;ෙ¨ සං+කෘ%ය සහ අධAාපනය හැ•යට පව%න
ලKද). ඔƒ; Tසා1 ඉවp කර දම;නට සමp ƒවp, ඔƒනට එක ර¬ය`;
Tසා1වාදෙය; ගැලෙව;නට ෙනාහැ`). ඔƒ; තවමp Tසා1වාදෙ7 /ල ඇÕම
හැ ඳ ෙග න N • % , එ y \ 2 ප +ස පැ pත ඉ t • ය ට හ ර වා ෙග න % „ ණ p …
ෙබා8ෙෂ5Pවාx; ධනාpමක, ප•පාලනමය 5$ලවයP සඳහා åදානdව ෙනාN•යහ.
ඍනාpමක 5$ලවයP සඳහා අ;තවාx ධ1මයP, නJරැ ග%ෙය; S| ජවයP,
සහ 5නාශකා˜ කටS| ඕනෑ තරd සංඛAාවක /යැçම සඳහා ෙයාදාගත හැ` ෙපා–
සං+කෘ%ක y+ බව`; S| ෙබාරැවP ඔƒනට උවමනා 5ය. ඔƒනට ෙපර N•
Hélène Carrière d’Encausse, The Russian Syndrome: One Thousand Years of Political Murder (New York: Holmes and Meier, 1992),
pp. xvii, 6.
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Tසා1වරැ; ෙම;ම, Nය8ලටම ඉහŽ; මම ඔƒනට එෙරyව දPවන එකම දැය
නd, ඔƒ; Rµමැරැd වj; ලබාගp ආ‡වාදය).8
පmචŒඩpවෙ7 සං+කෘ%ය •5ෙ‡è ෙලස`; බලව|;ෙ¨ PෙÔම ¾RයP ෙනා•ය.
ගdබද ෙපා– ජනතාව කැරj පට; ගp 5ට ඔƒ; ඔƒ;ෙ¨ම අයවV; සැබෑ සාහNක
ෙලN; §ෂණයට පp කරR; සහ වංශව|; සOල ඝාතනෙ7 ද ෙය–නහ. රැNයා€
ස5ඥානෙ7 බලවp සටහනP තබන ලද එවැ/ කැරj ෙදකP ෙව%, එනd 1667-1670
දPවා පැව% +ෙට;කා රN; (Stenka Razin) කැර¬8ල සහ 1773-1775 දPවා පැව%
Jගෙචf (Pugachev) කැර¬8ල). ෙවා8ගා ¾R පmෙKශෙ7 හැම අත x1ඝ කා¢න සහ ෙ8
වැ¥රැණ කැළැ8 ඉ%• කරR;, 'මහා කැත˜;’ පාලන සමයට දැŸ ත1ජනයP ඇ%
කරR; ඒවා ඉPම_; පැ%ර ¥යහ. ඔÃව අ8ලා ගැ€• ප•ව එෙමjය; Jගෙචf
(Emelyan Pugachev) මරණයට පu•වන ලKෙK ෙඝUර ආකාරය`/—හතරකට කපා, කෑj
කෑj වලට ෙව; කර, •නඛය;ට ක;න xෙම/.
මPNd ෙගU1`, 1917 ට ෙපර පැව% රැNයා€ සං+කෘ%ය මනා ෙලN; ප•ව1තනය
කරන ලKදාය, ඉ%; ඔÃ 5‡වාස කරත හැ` නd, පmචŒඩpවය හටග;නා ලKෙK
සමාජෙය;ම). ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ෙ¨ කsම ඔÃ අ€මත ෙනාකරන ලt, එෙ+ම 1922 x ඔÃ
x1ඝ, ¹ර ද1¡ තරd Q සටහනP jSෙfය:
මෙ¨ uV Ú5ත කාලය |ළ xම කෲරpවය ය;න මාව 5+මයට සහ මානNක
ෙfදනාවට පp කෙÍය. R/+ කෲරpවෙ7 පmභවය; ෙමානවා ද? මම ෙd ගැන
ෙබෙහ5; ක8පනා කර ඇpෙතR සහ ඒ ගැන යා;තR; ෙහU තවමp මම
ෙනාද/R…ඒp දැ;, SෙරU\යා€ SKධ වල සාහNක 5යරැෙව; සහ 5$ලවෙ7 ෙ8
වැ¥රැණ NK•; වj; ප•ව…රැNයා€ කෲරpවය `N– ෙලස`; ප•නාමය •
ඇ% බවP ෙපෙන;ෙ; නැතැ) `ය;නට මට NKධ ෙf; එy ආකාරය; එෙ+ම
පව%). දාහp වැ/ Nයවෙ+ වංශකථාකරැෙවP ඔÃෙ¨ කාලෙ7 ෙමයාකාර
වධyංසාව; ෙයාදා ගpතා යැ) වා1තා කර ඇත: “ෙවŸ ෙබෙහp වj; uව Jරවන
ලt, සහ අන|රැව එයට ¥/ %යන ලt; අෙන0p අයෙ¨ රහ+ අවයවය; ෙවŸ
ෙබෙහp වj; Jරවන ලt. කා;තාව;ෙ¨ \යSරැ |ළ y8 හදා ඒවාෙය; ල•
යවන ලt, සහ කා;තාව;ව ඒ ල• වj; එ8ලා තැෙබන ලt.” 1918 සහ 1919 x
එයාකාර \Žෙවpම ෙඩා; සහ ඌරා8 y භා5තා Qහ; \•R;ෙ¨ ප‡චාp භාගෙ7
ඩ)නම)T දමා JJරැවා හ•න ලදහ. ඉංÜÙ¼;ට •5ෙ‡è Q හාසA 5^ෙd
හැ`යාවP ඇ% ෙලස`; රැNයා€ව;ට •5ෙ‡è Q කෲරpවය ගැන අK5‘ය
හැØමP ඇතැ) මම NතR: –P 5^ම ගැන ඇ% R/+ පm%ෙරUධය; වල ¼මා
ෙසායා බල;නට ෙසායන සහ Ú5තෙ7 දෘෙඪUpසාහය සහ +ථාවරpවය අධAයනය
සඳහා දරද¿ ආකාරෙය; Q කෲරpවයP. රැNයා€ කෲරpවෙ7 සැහැN Q වැŸ
tS• `˜මP ගැන අෙය0ට හැØමP ඇ%ෙf; ඒ සdබ;ධෙය; ඉතාමp NSd
සහ •සjත බවP පව‘. සාරා1ථෙය; `NවP පැහැtj ෙනාකරන වචන Q
“ස)ෙකUNයාව” නැpනd “පර½ඩාකාමය” වැ/ වචන වj; ෙමම ³ණාංගය
සdÛ1ණෙය; පැහැtj කරත ෙනාහැ`)…කෲරpවෙ7 එවැ/ `sයාව; ය€ ඒIය
JKගලය; අ8ප ෙදෙන0ෙ¨ 5කෘත මෙනU5දAාෙf 5භාවනයP නd, අ\ට ෙමතැන
8

Tomáš G. Masaryk, The Making of a State: Memories and Observations, 1914-1918 (New York: Frederick A. Stokes, 1927), p. 201.

x ඔƒ; ගැන පm ‡නයP නැත; ආචාර ධා1Rකයාට වඩා ඔƒ; මානNක
Â`pසකවරයාට බÕ; 5ය S| අය). නup මම ෙමy x සැල`jමp ෙව;ෙ;
සාOyක 5ෙනUදයP වශෙය; පව%න මා€èය –P 5^ම සමඟ)…කƒද වැŸෙය;
කෲර, ‘•–’ අය ද නැpනd ‘ර|’ අය ද? ඔƒ; ෙදෙගා8ල;ම රැNයා€ව; වන /සා,
ඔƒ; ෙදෙගා8ල;ම එක හා සමාන 5ය හැ`). ඒ ෙකෙ+ ƒවp, ඉ%හාසය ඉතා
පැහැtjව \Ž|රැ ෙද)—වඩාpම `sයා¡¢ Qවා වඩාpම කෲර ෙව).9
ෙමම පmචŒඩpව සdපmදාය %²ය ද, දහනව වැ/ Nයවස මැද ෙවKx රැNයාව තරමP
මධA+ථ, බටyර, සහ පmජාත;ත-වාx මාවතP ෙතUරාෙගන %ෙබන බවP ෙප/ණ. 1861 x
|;වැ/ Tසා1 ඇෙලPසැ;ඩ1 පmෙf_ දාස කsමය OෙලUpපාටනය කරR; ප•+ථාµය
මධA+ථාන බලය ස|ව N•න ෙසම+Tෙවා+ (zemstvos) \y2වන ලKෙKය. 1864 x, µ%ෙ7
˜%ය ෙවත යන පළu \යවරP හැ•යට ඔÃ අ…කරණ +වා•නpවය අ€මත කරන ලt.
5‡ව5දAාල, කලා සහ Jවpපp මාධAය යන Nය8ලම tS• Qහ. සමාජය Jරා ÎÔටාචාර
පmවාහයP පැ%ර ¥ය අතර හැම තැනම පmචŒඩpවෙ7 අž •මP ද`;නට ලැ²ණ. 1905
x අසා1ථක Q 5$ලවය පවා සමාජය |ළ පmජාත;ත-වාx උ••මP කළත;නට සමp Q
ඵල5පාකයP Qෙ7ය. 5රැKධාභාස ෙලස`;, පm % සං+කරණ 5N; පm ච Œඩpවය,
පm„Kධpවයට 5ෙරUධය, සහ පරණ තාෙ8 කsම ජයෙගන ඇතැ) ෙපµ යන ලද ෙමාෙහාෙp
x ම, 1914 අෙගU+| 1 වැ/දා, SෙරUපෙ7 එෙතP `Nදා ෙනාQ 5රෑ –Ôටතම මහා
පmචŒඩpවය පැ%ර යාෙම; එම `sයාවjයට බාධා පu•වන ලKෙKය.
මා•; මjයා jයන ලද ප•t, “ඊ+`ල+ (Aeschylus) ෙ¨ ඔෙර +ටායා (Oresteia) y
uඛA 5ෂයය නd, දාමෙ7 පළu අපරාධය එනd කාŒඩෙ7 ජ;ම පාපය සඳහා එPර¬+
කරගp –ෙක; ව;t ෙග•ම N– ෙවන ෙතP අපාරධ වj; අපරාධ, පmචŒඩpවෙය;
පmචŒඩpවය ජාතක කරන බව). එයාකාරම Q 5ලාසෙය;, ‰තන SෙරUපය නැම%
/වාසය ෙවත පාpෙවන ඇTර)Ÿ (Atreidae) ෙ¨ යd`N සාපයP ෙම; කටS| කරR;,
‰තන Sගෙ7 කැ½ ෙපෙනන ජාතA;තර සහ සමාජ පmචŒඩpවෙ7 දdවැල උpපාදනය
කරන ලKෙK 1914 අෙගU+|ෙf ව³රැවන ෙ8 5N/. SKධෙ7 පmචŒඩpවය සහ R/+
ඝාතනය එ); ලැ„ණ `N– වාNයP සහ `N– පPෂයP සඳහා ෙනාසෑෙහ;නා Qව`.
රැNයා€ 5$ලවය සහ ෙබා8ෙෂ5Pවාx; බලය අ8ලා ගැµම SKධය 5N;ම ෙගෙනන
ලt.”10 ෙd 5‡ෙ8ෂණය ෙල/; 5N; ƒවp පm%PෙÔප ෙනාකර€ ඇත. 1914 x Nට ඔÃ
/ර|රැවම ධනවාx SKදය`; සමාජවාx 5$ලවයP ම|ෙව;ෙ; යැ) අනාවැ` `යR;
“අ…රාජAවාx SKධය N58 SKධයP බවට” හරව;න යැ) කැඳ•ය.
ෙලUක SKධෙ7 පmචŒඩpවය අ%මහp Q අතර වසර හතරP %+ෙ+ ඇx ¥ෙ7ය,
`Nෙ+pම 5ස ය ෙනාහැ` ෙලස`; ෙපµ ¥ය /ර;තර සOල ඝාතනෙය; Rjයන 8.5
ක ෙසා8දා–ව;ෙ¨ මරණය කැඳවන ලt. ජනරා8 ìඩ;ෙඩU1í (Ludendorff) 5N;
“සම+ත SKධයP” යැ) ෙ8බ8 කරන ලද එය ෙසා8දා–ව;ට පමණP ෙනාව N58
වැNය;ට ද මරණය කැඳවන නව ප;නෙ7 SKධයP Qෙ7ය. එp ෙලUක ඉ%හාසෙ7
එෙතP `Nදා දැක ෙනා%„ණ ප•Kෙද; Q මTටමකට පmචŒඩpවය ඉහළ ෙගා+, µ% සහ
ජාතA;තර සdu% මහp ගණනාව`; තt; ¼මා කරෙගන පැව%ෙ7ය.
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tනපතා කරන ලද ඝාතන, ෙබාෙහU 5ට ෙඝUර තpවය; යටෙp—ගෑ+, \Jරැd වj;
හෑරැ• ප+වල R/•; පණ \•; වළ දමR;, ෙපරu• අතර x1ඝ කා¢න ෙfදනාෙව;—
ඒ හා සdබ;ධ NයV ෙදනාෙ¨ ස5ඥානයට මහp ෙ+ බරP දමR; සහ මරණයට
tනපතා uÃණ –; \•R;ෙ¨ මෙනU5දAාpමක ආරPෂාව; –1වල කරන ලt. ෙd NK•;
/ සා ෙබා ෙහU ජ න තා ව P ස dÛ 1ණ ෙය ;ම සං ෙf t තා ව ෙය ; ෙතා ර Q හ . ජ 1ම ;
සමාජවාදෙ7 පmධාන නායකයා සහ නAායචා1ය Q කා8 කƒT+` (Karl Kautsky) ෙd
ෙpමාවට 1920 x \5Nෙ7ය:
ෙවනෙ+ සැබෑ ෙ¸|ව…කෲරpවය සඳහා ව1ධනය •ම ෙලUක SKධයට පැව•ය
හැ`)…එ5ට, ඒ /සා, SKධය පට; ෙගන එy –d•ෙය; වසර හතරP Jරා
ඇදෙගන ¥ෙ7 පmාෙයU¥කව සdÛ1ණ /ෙරUÜ \•R ජනගහනය), අ‡¡ල කරවන
හuදාමය පmවණතා කෘෘරpවෙ7 අ;%ම ප|ලටම `ඳා බැ+ෙ+ය, එෙ+ම මා€èය
හැØd සහ භාවා€ග% ඉවp කරන ලt. /1ධන පං%යට පවා එy බලපෑෙම; තව
–රටp ගැලෙව;නට ෙනාහැ` 5ය. ඔƒ;ට ඉතාමp ඉහළ තරම`; හuදාවාදය
ෙබU• %²ණ, සහ ඔƒ; නැවත ෙගදර ¥ය 5ට, හැම ආකාරය`;ම 0•රැ ෙලN;
සැල`j ලැ¯හ. SKධයට හැඩ ගැ•ණ ලද, ෙපරuෙණ; ආප• පැRෙණන ලද R/සා
/ර|රැවම N•ෙ7 සාමකාË කාලෙ7 ƒවද ඔÃෙ¨ ජනතාව අතර ඔÃෙ¨ අ)‘;
සහ කැමැpත; පmචŒඩpව `sයා වj; සහ ෙ8 වැ¥˜ෙම; +ථා\ත කරගැµමට
åදානd කරවන ලද මානNකpවෙය; සහ හැØd වj/. එයාකාරෙය; පැව‘ම
/සා එය N58 SKධෙ7 කාරකයP Qෙ7ය.11
`N– ෙබා8ෙෂ5PවාtෙයP සතAෙය;ම SKධෙ7 /යැVෙ; නැත, සමහර 5ට ඒ
ෙල/;, ෙටîාT+`, සහ Nෙනා•f ෙලN; එPෙකU ඔƒ; 5වාNය;ව N• /සා ෙහU
නැpනd +ටාj; සහ කැෙමෙනf ෙලN;, ඔƒ;ව ස)ï•යාවට යවා %„ණ /සා 5ය
හැ`). ඔƒ; ෙබාෙහාමයP වැŸෙය; කැම% Qෙ7 රාජA ප•පාලනය |ළ ෙ+වය `˜මට
සහ මහා ජනතා ර¬Ž වල x කතා පැවැp•මට). ඔƒ; බÃතරයට හuදා අpදැIමP
ෙනා•ය, එෙ+ම ඔƒ; `N 5ෙටක සැබැ5; සට; ෙහU ඊට අඩං³ ෙවන මරණ දැක
ෙනා%„ණහ. බලය අ8ලා ග;නා ෙතP ඔƒ; දැන N•ෙ7 වචන වj; N–ෙවන
අ)Ÿයෙලා‹මය සහ ෙKශපාලන SKධය පමණ`. ඔƒ;ට %„ෙŒ මරණය, සOල ඝාතනය,
සහ මා€èය වAසනය ගැන ÃෙදPම නAායාpමක ෙලN; බලන දැPමP පමණ`.
SKධෙ7 ෙඝUර අපරාධ ගැන පැව% ෙd ෙපෟKගjක u¨ධpවය සමහර 5ට එ);
තවp මෘගpවයP ඇ% කර¢ෙd සාධකයP Qවා 5ය හැ`). ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5N;
ව1ධනය කරගpෙp පං% \Žබඳ 5ශාල වශෙය; නAායවාx Q 5‡ෙ8ෂණය`, එ);
5චPෂණ ෙලN; ජා%ක Q, ජා%කවාx ෙලස`;ම Qවා යැ) `යනවා ෙනාෙf, අ1¯දෙ7
පැ%කඩ ෙනාසලකා හ•න ලt. ඔƒ; ධනවාදය \ට වරද පටවන ලද අතර ක8 %යාම
එයට එෙරy 5$ල•ය පmචŒඩpවයට සdබාධක පනවන ලt. ධනවාx; නායකය; යd
සංඛAාවP ඉවpකර දැËම එ); NKධ Qවp, ධනවාදෙ7 /මාව ඉPම; කර•ෙම;,
5$ලවය 5N; සOල ඝාතන වලට /මාවP තබ€ ඇතැ) සැල`ණ. –Ôටpවය හා සට;
වැtය Spෙp –Ôටpවෙය; යන නAාය මත පදනd කරගp ෙමය මරðය Q å–වP
Karl Kautsky, Terrorism and Communism: A Contribution to the Natural History of Revolution, trans. W. H. Kerridge (London: Allen
and Unwin, 1920), pp. 149, 152.
11

ෙකçම`. නup 1920 ගණ; වල x, SKධය ෙවත ඇ% Q \Ž0ළ |Ž; යd තරමකට
හටගp සාමකාË තpවය, ෙකාRS/+Tවාදයට ජනතාව හැර•ම \_ස දැŸ ෙ+ බලපාන
ලKෙKය.
ෙකෙ+ ƒවද, ෆ°ැ;•වා ±ෙ1 5N; ‘මායාවP ප•කර යාම’
y අවධාරණය කරන ප•t තpවය තවමp එෙ+මය,

(The Passing of an Illusion)

SKධෙ7 /රත Qෙ7 ෙර‹ෙd;| කරන ලද N58 ජනතාව), ඔƒ; JරවැNභාවෙ7
+වායpත තpවෙය; tන /යමයP නැ% කාලයP %+ෙ+ හuදාමය Iකරැ බවකට
\5ස N•යහ. පm ධාන අරuණ „K…මp •ම ෙහU /1§ත •ම ෙව€වට
t5ගලවාෙගන N{ම සඳහා ඇ5ෙළන නරකාtයකට ඇද දමන ලKදƒ;ය. එy x
ජයගÙහණය ය;න පවා –ර+තර ෙලN; පැව% 5SP%ය`. N58 Ú5තෙය; උ–රා
SKධෙ7 අග8 අතෙ1 Nරගතව N• Rjයන ගණනක \•R;ට වඩා හuදා ෙ+වය
අž උදාර බව`; ෙප€ෙ; කළා|ර`/…එtෙනදා N58 Ú5තෙය; ඉතාමp
ඈත`; පැව% ෙKශපාලන රාජAය SKධය Qෙ7ය…ෙවනp කැමpත; සහ 5Kවp
DÃබැඳ යාd වj; uVම/; ඈp Q එය \5|රැ ෙලN;ම සහජ ආශෙය; S|
තpවය`…SKධයක /රත • N•න හuදාවP ය€ ඒIය JKගලය; තව –රටp
ෙනාපව%න සමාජ කsමය`, එෙ+ම එy අමා€eකpවය 5N; කඩා දැRය ෙනාහැ`
ෙලස`; Q 0¼ත බවP /1මාණය කර).12
SKධය 5N; පmචŒඩpවය නව µතAා€àල බවP පවරන ලද අතර R/+ Ú5තෙ7
අගය බාල කරන ලt; ඊට කŽ; ¼ඝñ ෙලN; ව1ධනය ෙවR; පැව% පmජාත;ත-වාx
සං+කෘ%ය එය 5N; –1වල කරR; දාස භාවෙ7 සං+කෘ%යට නව පmාණයP ලබා –/.
5Nවැ/ Nයවෙ+ u8 අƒරැ– වල x රැNයා€ ආ1äකය පmබල ව1ධනයකට පා තබන
කාලයට \5ස N•ෙ7ය. එෙ+ම සමාජය කsම කsමෙය; වැŸ +වායpත බවකට පpව
N•යහ. එනup ජනතාව ෙවත සහ /Ôපාදන කsම සඳහා SKධය 5N; පනවා %¯
•5ෙ‡è තද ¼මාව; ඉ+ම| කර දPවන ලKෙK තpවය ෙlරා ගැµම සඳහා අවශA Q
ජවය සහ ¹ර දැPම පැහැtjවම ෙනාමැ% Q ෙKශපාලන ෙර‹මෙ7 ¼මාව; Qහ. 1917
ෙපබරවා• 5$ලවය ය€ වAසනකා˜ තpවයකට පm%චාරයP Q අතර එ); සමාජය
සdභවA Q මාවතP ෙවත හරවන ලt: වAව+ථාදායක සdෙdලනයP ෙතUරා පp කර
ගැµෙම; “„1Çවා¼” පmජාත;ත-වාx 5$ලවයP, සමඟ Rශ~ ෙවන කdකරැව; සහ ගdබද
වැNය; අතර සමාජමය 5$ලවයP. 1917 ෙනාවැdබ1 7 වැ/දා NKධ Q ෙබා8ෙෂ5P
0ම;ත-ණෙය; Nය8ල ෙවන+ 5ය. එ); ප•ව එන ලKෙK සැල`ය S|
තරම`;
පmචŒඩ Q අtයර`. ඉ%• • ඇ% පm‡නය, ඇ) ය;න), SෙරUපෙ7 NයV රටව8 අත•;,
පmචŒඩ ෙKශපාලනය රැNයාෙf x NKධ Qෙ7 ඇ)?
ෙලUක SKධය සහ රැNයාෙf පැව% පmචŒඩpව සdපmදාය `N– සැකයP නැ%ව
ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5N; බලය අ8ලා ගp ආකාරය වටහා ගැµමට යd ඉඩP ලබාෙදන
සාධක ෙව%; ඒp අ;තවාx පmචŒඩpවය සඳහා ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ෙ¨ නැÓරැවP පැව‘ම
ඒවාෙය; පැහැtj ෙනාකර). ෙමම පmචŒඩpවය ක8 %යාම ද`;නට හැ` Qව`, 5ශාල
François Furet, The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press,
1999), pp. 67-68.
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වශෙය; සාමකාË Q සහ පmජාත;ත-වාx Q ෙපබරවා• 5$ලවය හා සසඳන 5ට තවp
වැŸෙය; එය ෙපµ ය). බලය අ8ලා ගp වහාම ෙd පmචŒඩpවය ෙල/; 5N; පPෂය
ෙවත ආෙරUපණය කරන ලKෙKය.
+වභාවෙය;ම ෙ8 ව³රැවන සහ ත-+තවාx Q ලPෂණ ෙදකම එයට ඇතැ) හ/කට
ෙහŽ කරන ආඥාදායකpවයP ෙල/; 5N; \y2වන ලt. මාස ගණනාවකට ෙපර
අ|රැදහ; ව ¥යා Q Tසා1වාx හuදා වලට එෙරyව කරන පm%චාරමය ආරPෂා
යා;ත-ණයP ෙලN; තව –රටp 5$ල•ය පmචŒඩpවය ෙපµ ¥ෙ7 නැත. ඒ ෙව€වට එය
මෘගpවෙ7 සහ කෲරpවෙ7 පරණ රැNයා€ සං+කෘ%ය යŽ අවt කරවන, සමාජ
5$ලවෙ7 /¢න පmචŒඩpවය අƒVවන `sයා¡¢ `sයාවjයP Qෙ7ය. ‘ර| §ෂණය’ ය;න
1918 සැ$තැdබ1 2 වැ/දා ෙතP /ල වශෙය; උpසවාකාරෙය; ආරdභ කරන ලKෙK
නැ% ƒවp එය පm%පp%යP හැ•යට 1917 ෙනාවැdබ1 මාසෙ7 Nට පැව|ණ`. අෙන0p
පPෂ සහ සමාජ වAාපාරය වj; 5වෘත 5රැKධpවයP සැබෑ ෙලN; 5දAමාන •මP N–
ෙනාƒණp ෙල/; 5N; එය ෙයාදා ගpෙpය. උදාහරණයP වශෙය; 1918 ජනවා• 4
වැ/දා ඔÃ පළu ‘වAව+ථාදායක සdෙdලනය’ කඩා දැËය, එය ෙතUරා පp කර %„ෙŒ
ස1ව ජන ච;දෙය/, එෙ+ම •tවල උKෙඝUෂණය කරන ලද ඕනෑම ෙකෙනP ෙවත ෙවŸ
තැïම N– 5ය.
ෙම;ෙශ5Pවාx;ෙ¨ පmධා/යා Q ද, පmධාන රැNයා€ සමාජවාtෙයP Q S• මා1ෙටාf
(Yuri Martov) 5N; §ෂණෙ7 පළu අtයර හ/කට සහ දැŸ ෙලN; ෙහළා ද`න ලt,
1918 අෙගU+| මාසෙ7 x ඔÃ ෙමෙ+ j•ය:
ඔƒ; බලයට පp Q පළu tනෙ7 පට;ම, මරණ දŒඩනය OෙලUpපාටනය කළා
යැ) `යා N• ෙබා8ෙෂ5Pවාx; මර;නට පට; ගpහ. ඔƒ; N58 SKධෙ7 සට;
වල x අ8ලා ගැ€• Nරකරැව; මරා දැOහ. ඔƒ;ෙ¨ Ú5ත ෙlරනවා යන
ෙකා;ෙKNය මත යටp Q හ|ර; ඔƒ; මරා දැOහ…ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ෙ¨
Ojකpවෙය; සං5ධානය කර€ ලැ¯ ෙd ෙතාග \•; කරන ලද Rµමැරැd වලට
ප•ව ආෙf ෙබා8ෙෂ5P ආŒžෙf ඍÇ /ෙයUගෙය; NKධ ෙවන Rµමැරැdය…නž
ෙනාමැ%ව දස දහ+ ගණනP ජනතාව ඝාතනය කර€ ලද ප•ව, ෙබා8ෙෂ5Pවාx;
5N; ඔƒ;ෙ¨ මරණයට පu••d උසා5ෙ7 ‘;– අ€ව කර;නට පට; ගpහ.
ෙසU5යT ෙර‹මයට හ|රැ Qව; ෙදUeතය; `˜ම සඳහා ඔƒ; 5N; •½md
5$ල•ය Sද අ…කරණයP \y2වා ගpහ.13
මා1ෙටාf හට අÕරැ අòභ ෙපර/RpතP පහළ 5ය:
මෘගයා 5N; උ••d R/+ ෙ8 ෙලවකා ඇත. R/සා-මරණ ය;ත-ණය `sයාකා˜
කරවන ලt. ෙම©ෙවෙඩf, බෲෙනU, ½ට1ස;, ෙවෙසෙලාf+`, සහ කෙරj; [•½md
5$ල•ය Sධ අ…කරණෙ7 5/•රැව;] යන මහ|; ඔƒ;ෙ¨ කRස අp උඩට
නවාෙගන ම+ කප;නාෙ¨ වැඩට බැස ඇත…ඒp ෙ8 වj; ෙ8 උපදව). 1917
ඔPෙතUබ1 Nට ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5N; \y2වන ලද §ෂණෙ7 පාලනය රැNයා€
ව|යාය; y වාSව Jරවා ඇpෙp R/+ ෙ8 වj; \ටවන වාÔප වj/. N58
Yuli Martov, Down with Executions, pamphlet from 1918 reprinted in The Opposition: At Home and Abroad, vol. 1 (Nendeln: Kraus
Reprint, 1975), p. 5.
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SKධෙ7 මහp ෙදාdනස, සහ එy /යැෙළන ලද \•R;ෙ¨ %•ස;කම, ව1ධනය
ෙවන ආකාරය අ\ –2ෙවu.සමාජවාx ඉගැ;•d වලට පදනd ෙවන සැබෑ
මා€èයpවෙ7 ෙ‡~Ôඨ Oලධ1ම මතකෙය; ¥jó යන ප•Kෙද; අ|රැදහ; •
ඇත.
මා1ෙටාf එතැන x කා8 රෙඩP (Karl Radek) සහ `s+•ය; රෙකාf+` (Christian
Rakovsky) යන ෙබා8ෙෂ5Pවාx; සමඟ එක| Q සමාජවාx; ෙදෙදනාට ෙදා+ පවරන ලt,
එP අෙයP ෙපUල;ත සdභවෙය; S| SෙදfෙවP Q අතර අෙනකා රැෙd/යා€ සහ
බ8ෙ¨•ය; Rශ~ණය`; Qෙව`: “ඔබ අප ෙවත ආෙf Tසා1වරැ; 5N; x1ඝ කාලයP
%+ෙ+ ෙපUෂණය කරන ලද, අෙ$ Jරාතන dෙ8gඡවාදය වගා කර;නට), එෙ+ම
රැNයා€ Jරාණ අ8තාරය මත Rµමැරැd සඳහා \ද5j තබ;නට), `Nදා ෙනාදැක ඇ%
ෙලස`; අ€;ෙ¨ Ú5ත ගැන ග1හාව ඉහළ යව;නට); රට Jරාම මරණයට පu••ෙd
˜%ය ෙගෙන;නට ඔබ පැRණ ඇත…අDෙගU•වා නැවතp රැNයාෙf පmධාන ච•තය •
ඇත!”
ෙව;ෙ© y ජනගහනෙ7 0ඩා ෙකාටසකට පමණP බලපාන ලද Q වA%ෙ1කය Q,
පmංශ 5$ලවෙ7 පැව% §ෂණය ෙම; ෙනාව, ෙල/; යටෙp §ෂණය NයV ෙKශපාලන
පPෂ වලට සහ NයV සමාජ තල ෙවත එ8ල කරන ලKෙKය: වංශව|;, „1Çවා¼;,
ෙසා8දා–ව;, ෙපාj+ /ලධා˜;, වAව+ථාදායක පm ජාත;ත- වාx;, ෙම;ෂ5Pවාx;,
සමාජවාx 5$ල•යවාx;, සහ කdකරැව; සහ ගdබද වැNය; ඇ|V සම+ත uV
ජනගහනය. 5Kව|;ට 5ෙ‡ෂෙය; අයහපp ෙලN; සලකන ලt. 1919 සැ$තැdබ1 6
වැ/දා, „K…මය පmජාෙf සාමා‹කය; –Nd `yපයP අp අඩං³වට ගැµෙම; ප•ව,
ෙගU1` 5N; ෙල/; ෙවත ෙකUපා5Ôට Q j\යP යවන ලt: “මට දැෙනන ෙලN;, රටක
සරැසාර බව, ජනතාවෙ¨ බලය මැµමට හැ`යාව ඇpෙp එy „K…මය සංව1ධනෙ7
පmමාණය සහ ³ණය අ€ව). 5$ලවය පmෙයUජනවp වැඩP ව€ෙ7 එවැ/ සංව1ධනයකට
එය පාPeක ෙවනවා නd පමණ`. 5දAා1õ;ට කරැණාෙව; සහ ෙගෟරවෙය; සැල`ය
S|). නup අෙ$ ජාමය ෙlරා ග;නට අ\ ජනතාවෙ¨ y+ ගසා දම;ෙනu, එ); අෙ$ම
Q ෙමාළය ද 5නාශ ෙව).”14
ෙගU1`ෙ¨ jSෙd පැව% පැහැtj බවට ෙල/;ෙ¨ පm%චාරෙ7 මෘග බව ගැලJ_:
“„1Çවා¼ „K…මp පmජාවෙ¨ ශP%ය සමඟ ‘ජනතාවෙ¨ „K…මය ශP%ය’ එක හා
සමාන `˜ම අ\ කරන වරද`…„1ÇවාNය සහ ඔƒ;ෙ¨ අ€ගාRකය;, එනd බාල
මTටෙd 5Kව|; සහ ජා%ෙ7 ෙමාළය ඔƒ; යැ) `යා yතන ධනවාදෙ7 ලැ`ය;,
ෙපරළා දමන අරගලෙ7 x කdකරැව;ෙ¨ සහ ගdබද වැNය;ෙ¨ 5Kවp ශP%ය සහ
ව1ධනය ෙව). ඔƒ; ජා%ෙ7 ෙමාළය ෙනාෙව%. ඔƒ; අåÂ ෙව%.” 5Kව|; ගැන 5ෂෙ7
x ෙd පm%චාරය ෙල/; 5N; ඔÃෙ¨ සමකා¢නය; ගැන, ඔƒ; අතර Q වඩාpම
සdභාවµය Qවා ගැන පවා, දPවන ලද %S• \Ž0ල ෙප;වන u8 ද1ශක අත•;
පළuවැ;න).
ෙල/;ෙ¨ Ojක අරuණ Qෙ7 හැ` තාP කාලයP Jරා බලය ඔÃ අත පවpවා
ගැµම). ස% දහයකට ප•ව ඔÃ 5N; ‘පැ•+ ෙකාRSනයට' වැŸ කාලයP පාලනෙ7 ෙයx
14

Quoted in Arkadi Vaksberg, Le mystère Gorki (Paris: Albin Michel, 1997), p. 111.

Nටන ලt, ඉ%; ඔÃ පාලනෙ7 ෙතU; ල€ව `Nදා අp ෙනාහැ˜ම ගැන Nyන මව;නට
පට; ගpෙpය. ඉ%හාසෙ7 ගම; මග ෙවන+ •ම ඇරöණ, ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ෙ¨
අධAPෂණය යටෙp Q රැNයා€ 5$ලවය ඊට කŽ; ගම; ෙනාකරන ලද මා1ගයක
R/+කම ෙගන යෑම පට; ගැ/ණ.
වඩාpම පmාථRක Q සදාචාර Oලධ1ම අpහැර දැËම ෙවත \5¼මp සහ ඒ කsමෙfද
Nය8ල SP% සහගත •මp N–ෙf නd එවැ/ බලයP පවpවාෙගන යෑම එතරd වැදගp
ෙව;ෙ; ඇ)? ඔÃෙ¨ අදහ+ පmාෙයU¥ක බවට හැර•ම සහ “සමාජවාදය ෙගාඩනැØම”
සඳහා පැව% එකම කsමය එය පමණPය ය;න එ5ට ඊට \Ž|ර 5ය S|). §ෂණය
සඳහා පැව% සැබෑ අ÷ෙ$mරණය ෙමy x පැහැtj ෙව): යථා1ථෙය; uVම/;ම ඉවp Q
ධ1මයP සමාජය ෙවත ආෙ8ප කරන ෙල/;ෙ¨ අ)Ÿයෙලා‹ය සහ උෙතU\යා€ කැමැpත
/සා හටගp පm%ඵලය).
ඒ අ€ව සලකKx 1914 ෙපර පැව%, නැpනd 1917 ; ප•ව පැව% ෙල/;වාදය |ළ
1914 ෙපර පැව% මාP+වාදෙ7 ෙකාතරd පmමාණයP /‡Âතවම ඇpදැ) අෙය0ට
අස;නට JVව/. ඔÃෙ¨ නAායය; සඳහා ෙල/; 5N; පං% අරගලය, ඉ%හාසය |ළ
පmචŒඩpවෙ7 අවශAතාවය, සහ ඉ%හාසය අ1ථවp කරවන ලද පං%ය හැ•යට /1ධන
පං%ෙ7 වැදගpකම යනාtය ඇ|V මාP+වාx
+වNK•; ගණනාවP භා5තා කෙÍය.
නup 1902 ෙවKx ඔÃෙ¨ •පmNKධ කථාව, ‘කළ Spෙp 0මP ද?’ (What is to Be Done?) y
ඔÃ ෙයUජනා කෙÍ ෙබෙහ5; හuදාමය Q ෙලස`; S| 5නය`; හැෙදන පාතාල
වøහයP සමඟ සdබ;ධව පව%න වෘp‘කය; S| Q 5$ල•ය පPෂයP ගැන නව
සංක8පය`. ෙd අරuණ ෙව€ෙව; ඔÃ ෙනÖfෙ¨ අකෘ%ය ෙතUරාෙගන එය තව –රටp
ව1ධනය කෙÍය. එය ජ1ම/ෙ7, එංගල;තෙ7, සහ පmංශෙ7 මහා සමාජවාx සං5ධාන
වj; පැහැtjවම ෙවන+ 5ය.
1914 x ෙල/; /‡Âත ෙලN; ‘ෙදවැ/ ජාතA;තරෙය;' කැù ¥ෙ7ය. NයVම
සමාජවාx පPෂ පාෙ¸ ජා%කවාදෙ7 හැØd වල බලයට uÃණ ෙදන අව+ථාෙf, ඔƒ;ෙ¨
ඒ ඒ ආŒž වෙT එPසp ෙවන ලද ෙමාෙහාතක x, “අ…රාජAවාx SKධය N58 SKධයP
බවට හරවන” අනාවැ` `යR;, ෙල/; පට; ගpෙp ප•Û1ණ ෙලN; නAයාවාx Q
මා1ගයක ය;නට). ජා%කවාදයට \Ž|රP ෙද;නට සමාජවාx වAාපාරය තවමp බලවp
නැතැ), සහ /සැකවම NKධ ෙවන SKධෙය; ප•ව තව –රටp SKධ වලට \5¼ම
වැළැP•ම සඳහා ඔÃෙ¨ හuදාව; යŽ එPකා• කර;නට ඔÃව කැඳව€ ඇතැ) `යාp,
ආෙfග රyත Q 5චාරය |Ž; ඔÃ /ගමනය කරන ලt. ෙමය NKධ 5ය හැ` යැ) Nතන
ලKද ගැන තබාග;නා ලද 5‡වාසය`, Nය8ල ෙහU `NවP ෙනාලැï යන ෙදෙක; එකP
සඳහා පර–වට තබන ලද å– ෙකŽය`. වසර ෙදකP යන|රැ ඔÃෙ¨ අනාවැ`ය ඵල
රyත සහ y+ ෙලN; ෙපµ ¥ෙ7 ඒp හtNෙ7 එය සැබෑ • රැNයාව 5$ල•ය අtයරP
ෙවත ඇ|8 ෙවන ෙතP ය. ෙd කාලෙ7 Q NK•; ඔÃෙ¨ NයV 5‡වාසය; තහƒරැ
කරන ලදැ) ෙල/;ට සහ%ක 5ය. මාP+වාදෙ7 ‘රණාpමකවාදයට ඉහŽ; ෙනÖfෙ¨
+ෙfgඡාවදය පැවෙත;නට සමp Q ෙලස`; ෙපµ ¥ෙ7ය.
බලය පැව%ෙ7 අ8ලා ගත හැ` ෙලස`; යන අනාවැ`ය /වැරt ෙව;ෙ; නd,
එ5ට පmග%ය 5–j ෙfගය`; කර;නට, රැNයාව සමාජවාදයට ප/;නට åදානR;
N•යාය ය;න ර¬Ÿක8 ෙලN; ෙදUෂ සහගත Qව`. ෙවනp `Nවකට වැŸෙය; /දහ+

ෙව;නට උවමනා Q රැNයාව සහ අpහදා බලන ධ1මයP ෙයාදා ගැµමට පරම බලයක
ආශාෙව; S| Q ෙල/; අතර පරතරය ය;න §ෂණෙ7 වඩාpම බරපතල ෙ¸|ව 5ය.
1920 x ෙටîාT+` අනාවැ` පළ කෙÍ ඇ% 5ය හැ` NK•; ගැන): “අෙ$ ගැටVව
/Ôපාදන කsමෙ7 ඇ% ෙපෟKගjක ෙKපල OෙලUpපාටනය `˜ම නd, ඒ 5සÕම සඳහා යන
එකම මා1ගය ඇpෙp රාජA බලය uVම/;ම /1ධන පං%ෙ7 අත පැව‘ම හරහාය, සහ
අ%ෙ1ක ෙර‹මයP |Ž; තාවකාjක SගයP \y2•ම මß/…ෙමය „1ÇවාNෙ7
පැවැpම ඇ% තpවයP Rෙසක ෙවන+කd වලට කැමැ% ෙනාවන අව+ථාවP /සා
ඒකා…ප%වාදයP අවශAය). ෙd පදනම මත `N– එකඟතාවයකට එළúමට ෙනාහැ`).
‘රණාpමක සාධකය ව€ෙ7 බලාpමක බව පම_…අවසානය ඉලPක කරග;නා ඕනෑම
අෙය0ට කsමය පm%PෙÔප කළ ෙනාහැ`).”15
ඔÃෙ¨ ධ1මය ෙයාදා ගැµමp සහ බලය අ8ලාෙගන N{මp යන ෙදක අතර yර •
N• ෙල/; 5N; ෙලUක වAා$ත ෙබා8ෙෂ5P 5$ලවෙ7 RථAාව /1මාණය කෙÍය. 1917
ෙනාවැdබ1 මාසෙ7 x, SKධයට සdබ;ධ Q NයV රටව8, අෙනP Nය8ල;ටම වඩා
5ෙ‡ෂෙය;ම ජ1ම/ය, 5$ලවෙ7 ¥;ෙන; යට කර ගැෙන€ ඇතැ) `යා 5‡වාස
කර;නට ඔÃට අවශA Qෙ7ය. ඒp ෙලUක වAා$ත 5$ලවයP හට ගැ€ෙ; නැත. 1918
ජ1ම/ෙ7 පරාජයp සමඟ, නව SෙරU½ය අ€\ŽෙවලP ම| 5ය, එය හංෙ¨•යාෙf,
බැෙf•යාෙf, සහ බ1jනෙ7 Q ඇණ y•න ලද 5$ලවය; •V ෙකාට සැලàෙfය.
ෙවUෙසUf y x ‘ර| හuදාව’ පරාජයට පp `˜ෙd x ෙමය ඒ වන 5ටp පැහැtjව
ෙපෙන;නP Qෙ7ය, ඒp එය, ‘ජ1ම; ඔPෙතUබ1’ පරාජෙය; ප•ව, එනd 1923 ෙතP
\Žෙනාගැ/ණ. SෙරU½ය සහ ෙලUක වAා$ත 5$ලවයP ගැන Q ෙල/;ෙ¨ නAාෙ7
අසා1ථකpවෙය; ෙබා8ෙෂ5Pවාx; ඉතාමp Ãදකලා කරන ලද අතර එ); ඔƒ;ව
ආරා‹ක රැNයාව සමඟ ඍÇ අ1¯දයකට ෙගන යන ලt. තම;ෙ¨ `sයා වj; නැpනd
තම;ෙ¨ සමාජමය, ආ1äක, නැpනd 5Kවp පැවැpෙම;, ෙබා8ෙෂ5P නAායෙ7 පැහැtj
ෙලN; ෙපෙනන වැරt ෙප;වන අයව /හඬ කර;නට සහ ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ෙ¨
නAායෙ7 \Ž²Óව අ€ව සමාජය නැවත වøහගත `˜මටp ෙසායR; ෙබා8ෙෂ5Pවාx;
5N; බලය අ8ලාෙගන N{මට ගp දැŸ වෑයෙd x ඔƒ;ෙ¨ එtෙනදා පm%පp% අංශ
වලට §ෂණය ෙගෙනන ලt. බලයට පp Qප•ව, ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5N; උෙතU\යාව
ඉතාමp ෙ8 ව³රැවන •V වAාපාරයP බවට පp කළහ.
ෙd K5pව පරතරය—මාP+වාදය සහ ෙල/;වාදය අතර ඇ% පරතරය සහ
ෙල/;වාx නAාය සහ යථා1ථය අතර ඇ% පරතරය—ෙගන යන ලKෙK රැNය; සහ
ෙබා8ෙෂ5P 5$ලවෙ7 අ1ථෙ7 Ojක පm%පp% ගැන පළu 5වාදයP ෙවතට). 1918
අෙගU+| මාසෙ7 x කƒT+` (Kautsky) ඒ ගැන ඉතා මp පැහැtj බව`; දPවන ලt:
“බටyර SෙරUපෙ7 x මහා ‘පmංශ 5$ලවය’ නැවත වතාවP ඇ% ෙfයැ) `යා `N–
අව+ථාවක x අ\ බලාෙපාෙරාp| 5ය S| නැත. අද රැNයාව 5N; 1793 පmංශය සමඟ
ෙබාෙහU සමානාpමතා ෙප;ව;ෙ; නd, එ); දැPෙව;ෙ; මැද පං%ෙ7 5$ලවෙ7
පැවැpෙව;නට ෙකාතරd ළß; N•නවා ද `යා පමණ).”16 කƒT+` 1917 දැPෙP පළu
සමාජවාx 5$ලවය හැ•යට ෙනාව, අවසාන „1Çවා¼ 5$ලවය හැ•යට).
15

Leon Trotsky, The Defence of Terrorism, trans. H .N. Brailsford (London: Allen and Unwin, 1921), pp. 21-22.
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Karl Kautsky, The Dictatorship of the Proletariat, trans. H. J. Stenning (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1964), p. 55.

ෙබා8ෙෂ5Pවාx; බලය අ8ලා ගැµෙම; ප•ව, සමාජවාx වAාපාරෙ7 ඇ|ළත x
අ)Ÿයෙලා‹යට ලැ„ණ වැදගpකම ඉතාමp ර¬Ÿක8 ෙලN; ෙවන+ 5ය. සමාජවාදෙ7
ධ1මය සතAෙය; වටහාෙගන ඇ% එකම JKගලයා තම; යැ) සහ “ඉ%හාසෙ7 සැබෑ
අ1ථය” 5ෙPත කර;නට හැ`යාව ඇpතා තම; යැ) යන අනමA 5‡වාසය, 1917 ට
ෙපර ෙල/; 5N; ෙප;වා %„_. රැNයා€ 5$ලවය tග හැ˜ම සහ ෙබා8ෙෂ5Pවාx;
5N; බලය අ8ලා ගැµම ෙල/;ට ෙප€ෙŒ ඔÃෙ¨ අ)Ÿයෙලා‹ය සහ ඔÃෙ¨
5‡ෙ8ෂණය වැරtය ෙනාහැ` ෙලස`; /වරද යැ) කාටවp 5මNය ෙනාහැ` ෙලN;
ඉහŽ; ලැෙබන ආ‡ච1යයP ෙලස`/.17 1917 ට ප•ව ඔÃෙ¨ පm%පp% සහ ඒවා සමඟ
එන ලද නAයාවාx 5+තර `˜d පරම සතAය බවට පp5ය. අ)Ÿයෙලා‹ය ආධානගÙාහයP
සහ පරම, 5‡ව සතAයP බවට හරවන ලt. ෙමෙ+ අ)Ÿයෙලා‹ය Ûජµය jයැ58ලP
බවට හැර•ම /සා Pෂ_ක ඵල5පාක ඇ% Qහ, ඒවා ෙකU1ෙ;jය+ කැ+ෙටා•යාŸ+
(Cornelius Castoriadis) 5N; සටහ; කර): “ඉ%හාසය ගැ න සතAය Q එක නAායයP
ඇpෙp නd, ෙKව8 NKධ ෙවන ආකාරෙ7 ත1කා;5ත බවP ඇpෙp නd, එ5ට එy
සංව1ධනය ඒ 5ෙ‡ෂ නAාෙ7 5ෙ‡ෂඥය; සහ තාPෂණෙfx; ෙවත බාර tය S| යැ)
පැහැtj). පPෂෙ7 පරම බලය….දා1ශ/ක වැදගpකම`; S|); ඉ%හාසය ගැන Q
ෙභෟ%කවාx සංක8පෙ7 `sයාකා˜pවය එy පදනම)…එම සංක8පය සතAය නd, බලය
පරම 5ය S|), පmජාත;ත-වාදය ය€ නායකය;ෙ¨ R/+ වරtන•D ග%යට ෙදන
පැවරැම`, නැpනd ඔƒ;ට පමණP /වැරt පmමාණ වj; ෙබදා tය හැ` ³රැවර
`sයාවjය`.”18
අ)Ÿයෙලා‹ය සහ ෙKශපාලනය ෙමයාකාරෙය; පරම, “5දAාpමක” සතAAP බවට
හැර•ම ෙකාRS/+Tවාදෙ7 ඒකා…ප%වාxය \•5තරෙ7 පදනම ෙව). පPෂය \Ž|රැ
ෙද;ෙ; 5දAාවට පම_. සමාජමය පැ%කඩ Nය8ල සහ ඒIය JKගලයාෙ¨ Ú5තය
ෙවන+ අතකට හැර•ම අ/වා1ය කරR; 5දAාව 5N; §ෂණය ද SP% සහගත කර).
සංඛAා වj; සලකKx –1වල Q රැNයා€ /1ධන පං%ෙ7 තම; ද /ෙයU‹තෙයP
ෙවනවා යැ) `යා ග/Kx ෙල/; ඔÃෙ¨ අ)Ÿයෙලා‹ෙ7 සතAතාවය තහƒරැ කරන ලt,
ඒp ඔƒ; 5$ලව කරන ලද සෑම 5ෙටකම සමාජ කŒඩායමP හැ•යට ඔƒ;ව uVම/;
පරාජය `˜ෙම; ඔÃ වැළ0ෙŒ නැත. ෙd /1ධන පං%ෙ7 සංෙPතය තම;ට ගලපා
ගැµම ෙල/;වාදෙ7 ඇ% අ%ශෙය;ම 5ශාල ර¬ව•8ල ෙව). 1922 x, /1ධන පං%ෙ7
සdභවෙය; S| Q ෙබා8ෙෂ5Pවාx නායකය; අ8පෙය; එP අෙයP Q අෙලPසැ;ඩ1
‡jයා$/ෙකාf (Aleksandr Shlyapnikov) ෙව%; එන ෙd බැණ වැxම ඒ /සා උpපාදනය
5ය. එකෙළා+වැ/ පPෂ ෙකාංගÙසෙ7 x ඔÃ ඍÇවම ෙල/; ඇම‘ය: “මාP+වාx
අ1ථෙය; Q /1ධන පං%යP රැNයාෙf නැතැ) `යා ඊෙ7 fලැŸම1 ඉj)g තහƒරැ කර
N•යා. සැබැ5;ම පව%;ෙ; නැ% පං%යP ෙව€ෙව; ඒකා…ප%වාදයP භා5තා
කර;නට සමp •ම ගැන ඔබට •බ පත;නට මට ඉඩෙද;න!” ෙd /1ධන පං%ෙ7
සංෙPතය තමනට කැම% ආකාරෙය; ෙයාදා ගැµම SෙරUපෙ7, ෙතවැ/ ෙලUකෙ7, එෙ+ම
Öනෙ7 සහ `Sබාෙf ද, ෙපා–ෙf ද`;නට ලැෙබ;න`.

17

See the portrait by Nicolas Valentinov in Mes recontres avec Lénine (Paris: Plon, 1964).

18

Cornelius Castoriadis, The Imaginary Institution of Society (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998).

උවමනාව ප•t භාෂාව හ•රැවා ගැµම ෙල/;වාදෙ7 වඩාpම කැ½ ෙපෙනන ලPෂණ
අත•; එකP ෙව), 5ෙ‡ෂෙය;ම යථා1ථෙය; /ෙයUජනය 5ය S| වචන වj; ඒවා
5සංඝටනය `˜ම. ඒවා සමාජෙ7 5SPත දැPමක ෙකාටසP ෙලN; දPවKx ජනතාවට
ඒවාෙ7 සෑබෑ වැදගpකම සහ පැව‘ම නැ% Qහ. එ5ට සමාජය සහ ඉ%හාසය කඩා හදන
ෙස8ලමක කෑj පමණකට වඩා වැŸ වැදගතPමP ඒවාට ෙනාලැ„_. අ)Ÿයෙලා‹ය
සමඟ සËප ෙලN; ඈ^ %„ණ ෙd 5SPත බෙf `sයාවjය, §ෂණය උපත ලැïෙd x
තවp පmධාන සාධකයP 5ය. මරා දමන ලKෙK R/+ ව1ගයා ෙනාෙf, නup “ධනවාx;,”
“„1Çවා¼;,” නැpනd “ජනතාවෙ¨ හ|ර;,” Qහ. මරා දමන ලKෙK ෙදවැ/ /කල+ සහ
ඔÃෙ¨ පƒෙ8 අයව ෙනාව, “වැඩවසdවාදෙ7 /ෙයU‹තය;,” “ෙ8 උරා ෙබා;න;,”
“පරෙපUeතය;,” නැpනd “උ0ණ;” Qහ.
ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5N; හ/කට බලය අ8ලා ගැµමp, එ); Pෂණෙය; yR Q
µතAා€àල බව සහ ෙගෟරවය /සා `sයා කටS| සඳහා අවශA කsමෙfද ලැïමටp,
+]% ෙව;න අ)Ÿයෙලා‹ය ෙවන+ •මට සැල`ය S| වැදගpකමP ලබාග;නා ලt.
මාP+වාx අ)Ÿයෙලා‹ෙ7 නාමෙය;, ෙබා8ෙෂ5Pවාx; සංෙPතමය පmචŒඩpවෙය;
සැබෑ පmචŒඩpවයට මාරැ Qෙ7 තව –රටp ඔƒ; “/1ධන පං%ෙ7 ආඥාදායකpවය,”
යැ) හÕ;වන ලද පරම සහ y|මතය අ€ව ෙයාදා ග;නා බල පKධ%යP \y2වා
ග/R/. “/1ධන පං%ෙ7 ආඥාදායකpවය,” යන පද වහර මාP+ 5N; ඔÃෙ¨ jSd
Ãවමාරැ වල x වැŸ සැල`8ල`; ෙතාරව වරP භා5තා කරන ලKද`. යටපp කර
දැËමට අ¼රැ ෙලස`; බලවp Q ෙKශපාලනය ෙවන+ අතට හැර•ෙd `sයාවjයP ද
ඔƒ; පට; ගpහ. එ); ඔƒ;ෙ¨ 5$ල•ය ප_5ඩය \5|රැ කර;නට නව
බලාෙපාෙරාp|වP ෙගෙනන ලද බවP ෙපµ ¥ෙ7ය. SKධය අවසානෙ7 පŽගැµd සඳහා
ආශාව; වj; ෙමෙහයවන ලද අය අතර, සහ 5$ල•ය RථAාව යŽ `sයාවට නැං•ම
ගැන Nyන මවන ලද අය අතර, ෙd බලාෙපාෙරාp|ෙf ප_5ඩය අ€නාදය Qහ. ඉතා
ඉPම_; ෙබා8ෙෂ5Pවාදයට 5‡ව වැදගpකමP ලබාග;නට හැ` Q අතර ෙලUකය
Jරා එය අ€කරණය කරන අයව ආක1ශණය කරග;නට ද හැ`යාව පෑtණ. සමාජවාදය
හතරමං හංtයකට පැRණ N•ෙ7ය: පmජාත;ත-වාදය නැpනd ආඥාදායකpවය.
1918 ¥dහානෙ7 x jයන ලද ඔÃෙ¨ ‘/1ධන පං%ෙ7 ආඥාදායකpවය’ (The Dictatorship
of the Proletariat) නමැ% ෙපාෙත; කƒT+` , –P 5 R; N•න අයෙ¨ –ක තවp වැŸ
කෙÍය. මාස හයP පමණP ෙබා8ෙෂ5Pවාx; බලෙ7 N•ය ලKදා ƒවp ප•ව එන
²ය0රැ සOල ඝාතන ගැන ද`;නට ඇ% සංඥා අ8පයP පමණP ඒ දPවා %ෙබන ලt.
NKධ ෙව;න ය;ෙ; 0මPදැ) `යා කƒT+` ඒ වන 5ටp දැක N•ෙ7ය:
සමාජවාx වAාපාර ෙදක අතර ඇ% එt•වාදය…පmධාන වශෙය; එ`ෙනකට ෙවන+
කsම ෙදකP අතර ගැ2ම): එනd පmජාත;ත-වාදය සහ ආඥාදායකpවය). වAාපාර
ෙදකටම එකම අ;තයP \Žබඳ දැPමP ඇත: /1ධන පං%ය /දහ+ `˜ම, සහ
ඒ සමඟ සමාජවාදය |Ž; R/+ ව1ගයා /දහ+ `˜ම. නup එක`; අෙනක
ෙදUෂ සහගත බව`; S| යැ) ද ඒ /සා 5නාශයට ෙගන යනවා යැ) ද ෙප;වන
ආකාරය`; Q දැPමP අෙය0ට ෙප;වා tය හැ`)…අ\ හැ` තරd JV8 ෙලN;
සංවාදයP ඉ8ලා N{මට සැබැ5; ෙපµ N•u, තරෙ7ම පmජාත;ත-වාx පැpෙp
N•R;. ආඥාදායකpවය 5N; පටහැ/ දැPම අසතA යැ) ඔ$J කළ S| යැ)

`යා ඉ8ල;ෙ; නැත, නup ඒවා `යා පෑම බලාpකාරෙය; යටපp කළ S| යැ)
ඉ8ලා N•%. ඒ /සා, සංවාදය පට; ගැµමටp ෙපරම, පmජාත;ත-වාදෙ7 සහ
ආඥාදායකpවෙ7 කsම ෙදක දැනටමp ෙනාපෑyය හැ` ෙලN; එෙරyව N•%.
එකP උKයාචනය කර;න අෙනක 5N; තහනd කර).19
ඔÃෙ¨ ත1කෙ7 මැKෙK පmජාත;ත-වාදය තබR;, කƒT+` තව –රටp `යා N•):
•Dතරයකෙ¨ ආඥාදායකpවය 5N; හැම 5ටම එයට අවශA වඩාpම බලවp
සහෙයUගය Iකරැ හuදාවP |Ž; ෙසායා ග/), නup බÃතරයෙ¨ සහෙයUගය
ෙව€ෙව; ෙමය ෙයාදා ගැµම වැŸ වැŸෙය; එය කරKx, ඔƒ;ට ඉඩ ෙනාෙදන ලද
ච ;ද ය අ යැ ද N • න වා ෙව € ව ට , 5 රැ Kධ ප Pෂ ය 5 N ; ත ව p වැ Ÿ ෙය ;
ෙවෙහෙස;ෙ; 5සÕමP බ)ෙ;p|ව`; ෙසායා ගැµම සඳහාය. ෙKශපාලන සහ
සමාජමය එt•වාtකd \•මසා ග;නා කsමයP හැ•යට N58 SKධය පpෙව).
ප•Û1ණ ෙලස`; Q ෙKශපාලන සහ සමාජමය උදා¼න බවP ෙහU පm%PෙÔපයP
ෙනාපැවෙතන 5ට, අ5ගp පmහාරය`; ෙහU /ර|රැ ග•8ලා Sද වැxd |Ž;
•Dතරයෙ¨ ආඥාදායකpවයට හැම 5ටම ත1ජනයP එ8ල ෙව)…ආඥාදායකpවය
එ5ට N58 SKධයක /යැç N•), එෙ+ම එය ෙපරළා දැෙd5 යන /ර;තර
අන|රැදායක බැ5; ප•ෙf. අභA;තර SKධය හැරැ• ෙකාට සමාජවාx සමාජයP
ෙගාඩ නැØමට ඇ% ෙවනp මහා බාධකයP නැත…N58 SKධයක x, සෑම
පැpතPම සට; වt;ෙ; එy පැවැpම ෙව€ෙව/, පරා‹තය;ට ඇ% ත1ජනය
සdÛ1ණ 5නාශය අp•ම). N58 SKධ ²ය0රැ ෙව;ෙ; ෙd ප•NK…ය දැන N{ම
/ස).20
ෙd අනාවැ`යP පළකරන ෙලN; NKධ Q 5‡ෙ8ෂණය 5N; \Ž|රP උKයාචනය කරන
ලt. ෙකUපා5Ôට Q ෙල/; 5N; jයන ලද පm%\Ž|ර, ‘/1ධන පං%ෙ7 5$ලවය සහ
ෙÐUó කƒT+`’ (The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky), එy අඩං³ Q දෑ
/සාම ජන\mය Qෙ7ය. Nර+තලය, එy අඩං³ Q සංවාදෙ7 5ලාසය ෙහා ; පැහැtj
කර;න`. නැතෙහාp කƒT+` ත1ක කළ ෙලN;, සංවාදයP පැවැp•ම පm%PෙÔප
`˜ම`. ඔÃෙ¨ Â;තනෙ7 සහ ඔÃෙ¨ `sයාව; සඳහා ෙP;Ð ව€ෙ7 0මPදැ) `යා
එංගල+ව ෙගනහැර පාR;, ෙල/; පැහැtj කෙÍය: “යථා1ථෙය; ගp 5ට, රජය ය€
එක පං%යP තවp පං%යP ½ඩනය කරෙගන ඉ;න යා;ත-ණයP Rෙසක ෙවන `NවP
ෙනාෙව).” රජෙ7 `sයාකා˜pවය යන සංක8පය එෙ+ ලû කර දැP•ම සමඟ අpවැ8 බැඳ
ඇpෙp ආඥාදායකpවෙ7 සාරය \Žබඳ 5‡ෙ8ෂණය): “ආඥාදායකpවය ය€ ඍÇවම
බලාpමක බව මත පදනd කරගp ˜%ය සහ `N– µ% වj; ¼මා ෙනා• %ïම).
/1ධන පං%ෙ7 5$ල•ය ආඥාදායකpවය යන ˜%ය tනාෙගන සහ පවpවාෙගන ය;ෙ;
„1ÇවාNයට එෙරy /1ධන පං%ෙ7 පmචŒඩpවය භා5තා `˜ෙම/, `N– µ% වj;
බාධා පැන5ය ෙනාහැ` ˜%යP.”21
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Kautsky, Dictatorship of the Proletariat, pp. 1-3.

20

Ibid, pp. 51-53.

V. I. Lenin, The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1952), pp. 32-33,
20.
21

පm ජා ත ;ත- වා ද ෙ7 පm ධා න ගැ ට V ව ට u Ã ණ ෙද න ල ද ෙල / ; , එ ය 5 Kව p
කැරකැ•ම`; මඟහැර දැuෙfය: “/1ධන පං%ෙ7 පmජාත;ත-වාදය, එy එක ආකාරයP
තම) ෙසU5යT ආŒžව, එය ෙලUකෙ7 ෙමෙතP ෙනාQ 5රෑ ෙලස`; පmජාත;ත-වාදෙ7
ව1ධනය සහ JV8 `˜ම ෙගනැ5p ඇත, ජනගහනෙ7 මහා 5ශාල බÃතරය
ෙව€ෙව;ම, åරාකෑමට හ• Q අය ෙව€ෙව; සහ වැඩ කරන ජනතාව ෙව€ෙව;.”22 ෙd
“/1ධන පං%ෙ7 පmජාත;ත-වාදය,” යන පද වහර, ඊට ප• දශක ගණනාවP යන |රැ
²ය0රැ අපරාධ 5ශාල සංඛAාවP වසා ගැµම සඳහා ෙයාදා ග;නා ලද බව Nyෙ7
තබාගත S|).
කƒT+` සහ ෙල/; අතර Q දබරය ෙබා8ෙෂ5 5$ලවෙ7 x පර–වට තැ„ෙŒ
0මPද ය;න /යමාකාර ෙලN; අවධාරණය කර). “ඉ%හාසෙ7 /සැකෙය;ම NKධ ෙවන
µ%” වj; සංyතාකරණය Qවා යැ) සලකන මාP+වාදය, සහ 5$ල•ය `sයා පmව1ධනය
`˜ම සඳහා ඕනෑම ෙදයP භා5තා කර;නට ඉt•පp වන 5ෂයOjක සට;කාËpවය
අතර දබරය පැව%ෙ7ය. 1848 ‘ෙකාRS/+T මැ/ෙෆ+ෙටU’ (Communist Manifesto) y
අනාවැ` පළ කරන ෙලN; ඇ% වා¨ වAවහාරයp ‘පmා¨ධනය’ (Das Kapital) y සමාජ
වAාපාර \Žබඳ හැØd 5රyත 5‡ෙ8ෂණයp අතර ය•; –වන ෙනාස;•;තාවය ෙලUක
SKධෙ7 ෙත³ණය`; NKධ Q බලපෑෙම; ෙවනසකට භාජනය •, ඔPෙතUබ1 5$ලවෙය;
දරැ• සහ නැවත පෑyය ෙනාහැ` ෙලස`; ෙකාRS/+Tවාx; සහ සමාජවාx; අතර
5රසක 5Nවැ/ Nයවස Jරා ඇ% කරන ලt. දබරෙ7 ය•; –වන ලද ෙතUරා ගැµd ද
`Nෙ+pම වැදගpකම`; අž ඒවා ෙනාQහ: පmජාත;ත-වාදය ද නැpනd ආඥාදායකpවය
ද, මා€èයpවය ද නැpනd §ෂණය ද.
5$ල•ය උ••ෙd ගÙහණයට හ• • සහ එක tගට ඇ%ෙවන ලද NK•; වලට
uÃණ පා N•න ලද ෙබා8ෙෂ5P 5$ලවෙ7 පළu අtයරෙ7 පmධාන `sයාකා˜; ෙදෙදනා Q
ෙල/; සහ ෙටîාT+` ඔƒ;ෙ¨ `sයාව; ගැන JV8 ෙලN; නAායකරණය කරන ලt.
නැතෙහාp, වැŸ පැහැtj ෙලස`; `fෙවාp, ඔƒ; අ€මානය; අ)Ÿයෙලා‹මය /ගමන
බවට හරවන ලt. ඔƒ; රැNයාෙf තpවය මත පදනd කරෙගන, “+äරකා¢න
5$ලවයP,” යන අදහස නෙවUpපාදනය කළහ, එy x „1ÇවාN ෙපබරවා• 5$ලවය
ෙකŽ;ම /1ධන පං%ෙ7 ඔPෙතUබ1 5$ලවයට ¥යා යැ) Nතන ලt. ඔƒ; ඒ තpවය
අ)Ÿයෙලා‹මය පද වහර |Ž; හැඩග+වන ලKෙK “+äරකා¢න 5$ලවයP” “+äරකා¢න
N58 SKධයP” කරා යන ලදැ) `යා).
5$ල•යවාx; ෙවත එය බලපාන ලKෙK ෙකෙ+දැ) `යා ෙසායා බැ¢ෙම; SKධෙ7
වැදගpකම මැµමට හැ`). ෙටîාT+` jÌ ප•t, “SKධය |ළ x 5$ලවෙ7 ඉතාමp ෙ8
වැ¥රැණ හැtයාව සහ එ); ආචාර¡¢pවය ෙකාතරd දැŸ කර;නට සමp Qවාදැ)
ය;න එy ෙ¸]; අත•; එකP හැ•යට කƒT+` ද`).” නup, ෙටîාT+` සහ
කƒT+` ෙදෙදනා එකම /ගමනයකට ෙනාපැRණයහ: ජ1ම; සමාජවාtයා, හuදාවාදෙ7
බ•; R•I පmජාත;ත-වාදය සහ ඒIය JKගල අ)‘;ෙ¨ ආරPෂාව ගැන පm‡නයට
වැŸෙය; අවධානය ෙයාu කර N•ෙ7ය. ෙටîාT+`ට, “සමකා¢න පmජාත;ත-වාදය ව1ධනය
ෙවන ලKදා Q „1Çවා¼ සමාජය සංව1ධනය `˜ම ය€, SKධයට ෙපර පmජාත;ත-වාදය
ගැන පැව% මහා සමාජවාx මායාකරැවාෙ¨—ෙඡU; ෙඡUෙ1+ (Jean Jaurès)—Nyන වj;
22

Ibid., p. 37.

දැPෙවන ලද, දැ; ඒ Nyන ඇpෙp වඩාpම උගp පŒŸතයා Q කා8 කƒT+`ට), කsම
කsමෙය; පmජාත;ත-වාxකරණය `˜ෙd `sයාවjය `N– ෙලස`; /ෙයUජනය කර;ෙ;
නැත.”23
එ); සාමානAකරණය කරR;, ෙටîාT+` “ෙලUකය Jරා tග හැෙරන අ€කdපා
5රyත N58 SKධය” ගැන කතා කර;නට පට; ගpෙpය. “බලය; ෙදකP:
ෙකාRS/+Tවාx; යටෙp Q 5$ල•ය /1ධන පං%ය, සහ ජනරා8වරැ;ෙ¨ සහ
අKRරා8වරැ;ෙ¨ නායකpවය යටෙp එන පm%5$ල•ය පmජාත;ත-වාදය අතර “ෙKශපාලන
අරගලය ෙfගෙය; N58 SKධයP කරා හැෙරන,” Sගයකට ෙලUකය \5ෙසR; N•;ෙ;
යැ) ඔÃ 5‡වාස කෙÍය. ෙමy x සාෙ$Pෂ වැදගpකම \Žබඳ K5pව ෙදUෂයP පව‘.
එක අත`;, /ෙයU‹ත පmජාත;ත-වාදය සඳහා Q ආශාව ෙලUක වAා$ත පmපංචයP යැ) ඊ
ළඟට tග හැෙරන NK•; වj; පැහැtj කරන ලt, එය 1991 x පවා U.S.S.R. ෙවත
\5ෙසන ලKද). අෙනP අතට, ෙල/; ෙලN;ම ෙටîාT+` ද රැNයා€ අpදැIම මත
පදනd කරෙගන ෙබා– /ගමන හද;නට දැŸ ෙලස`; නැÓරැ • N•යහ. ෙකෙ+ ƒවp
ඔÃෙ¨ අ1ථ කථනය; |ළ x එය ෙබාෙහU 5ට අතAාලංකාරෙය; දැPෙවන ලt. රැNයාෙf
N58 SKධය පට; ගp ප•ව—5ශාල වශෙය; ඔƒ;ෙ¨ම වෑයd /සා—එය SෙරUපයට
සහ ෙස• ෙලUකය Jරා පැ%ර යා5 `යා ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5‡වාස කළහ. ෙd පmධාන
ෙදUෂ ෙදක ප• දශකය; |ළ x එ;නට /යRත ෙසU5යT §ෂණය සාධාරðය කර;නට
ෙයාදා ගැ/ණ.
ෙටîාT+` /‡Âත /ගමන තනන ලKෙK ෙd උපනAාස වj/:
ඔƒනට කdකරැව;ව 5නාශ කර;නට ඉඩෙනාxම \_ස N58 SKධෙ7 x අ\ ‘•–
හuදා’ (White Guards) 5නාශ කර දැËම පැහැtj කර¢ම එෙ+ 5ය හැ`), එෙ+
5ය S|). එy ඵල5පාකයP ෙලN;, අෙ$ ගැටVව R/+ Ú5තය 5නාශ කර¢ම
ෙනාෙf, ඒp එය ආරPෂා කර ගැµම)…හ|රා පාž N– ෙනාකර;ෙනP බවට
පpකළ S|), ඉ%; ඒ /සා SKධ කාලෙ7 x ෙම); අදහ+ ෙව;ෙ; ඔÃ
5නාශ කළ S| බව). SKධෙ7 ෙම;ම, 5$ලවෙ7 ගැටVව ද ව€ෙ7 හ|රාෙ¨
කැමැpත 5නාශකර දැËම), එ); ඔÃට පරාජය \Žග;නටp සහ යටp
කරග;නා ලKදාෙ¨ ෙකා;ෙKN බාරගැµමp බලාpමක ෙව)…රට පාලනය කර;ෙ;
කƒදැ) යන ගැටVව—එනd, „1ÇවාNෙ7 Ú5තය ෙහU මරණය—ය;න ෙදපැpෙpම
අය 5N; ‘රණය කර€ ඇpෙp වAව+ථාෙf ඇ% වග;% ආÎ~තව ෙනාව,
පmචŒඩpවෙ7 NයV ආකාරය; ෙයාදා ගැµෙම/.24
ෙටîාT+` භා5තා කළ ෙබාෙහU වා¨ වAවහාරය; සම+ත SKධය යන සංක8පය
\Žබඳව ìඩ;ෙඩා1íෙ¨ පැහැtj `˜d වj; ද එයාකාර ෙලN;ම දැ`ය හැ`). තම;
ෙ‡~Ôඨ නෙවUpපාදකය; යැ) 5‡වාස කළ ෙබා8ෙෂ5Pවාx; සැබැ5;ම ඔƒ;ෙ¨
කාලෙ7 සහ ඔƒ; වටා අ%ශය දැŸ ෙලස`; %„• හuදාමය වාතාවරණෙ7
/ÔපාtතයP Qහ.
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Trotsky, Defence of Terrorism, p. 83, 86.
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Ibid., pp. 51-52.

/දහස ගැන ෙටîාT+`ෙ¨ පmකාශය; Sධ මානNකpවය වAා½ ෙලN; පැව% බව
ෙප;ව):
SKධය |ළ x රජෙ7 NයV ආයතන සහ අංශය; ෙ+ ම මහජන මතය ද ඍÇවම
ෙහU වකs ෙලN; SKධෙ7 අ5 බවට පpෙව%. ෙමය Jවpපp සdබ;ධෙය;
5ෙ‡ෂෙය;ම සතAය Qව`. සතAය SKධයක /යැෙළන `N– ආŒžවP එy ¾R
පmෙKශෙ7, 5වෘතව ෙහU වකsකාර ෙලN; හ|රාට ආධාර ෙවන පmකාශනයට ඉඩ
තබ;ෙ; නැත. N58 SKධයක x එය තවp බරපතළ Qව`. N58 SKධයක
+වභාවය නd අරගලෙ7 ෙයෙදන ෙදපැpෙpම \2පස, හ|රාට සහාය දPවන
සැල`ය S| ජනගහණ ෙකාTඨාශ වj; S| හuදා N•%. SKධෙ7 x, ජයගÙහණය
සහ පරාජය යන ෙදකම නැවත ෙග•ම NKධ ව;ෙ; මරණෙය/, \2පසට •ංගා
ග;නට සමp වන හ|රැ ඒජනpවරැ; මරණයට පu••ම NKධ ෙf. ෙමය
අමා€eකය, ඒp `NෙවP SKධය—නැpනd, ඊටp වැŸෙය;, N58 SKධය,—
මා€èයpවෙ7 පාසැලP යැ) `N5ෙටක සැල0ෙf නැත.25
1918 වස;තෙ7 සහ ¥dහානෙ7 පට; ගp, NයV පා1ශවය; 5N; ජනතාව 0රැස
වලට %යා ඇණ ගසR;, උල %යR;, කෑj කෑj වලට කපR;, සහ පණ\•;
JV+සR; වසර හතරP %+ෙ+ ඝාතන 5යරැවක ෙයෙදන N58 SKධය ෙගෙනන ලද
එකම කŒඩායම ෙබා8ෙෂ5Pවාx; පමණP Qවා යැ) `යා සැලෙක;ෙ; නැත. ඒp
N58 SKධය 5වෘතවම ෙසායන ලද සහ එය නAායකරණය කරන ලද එකම කŒඩායම
ඔƒ; Qහ. ෙලUක SKධෙය; /1මාණය කරන ලද අDp හැtයාව; අ€ව සහ ඔƒ;ෙ¨
ධ1මෙ7 බලපෑම යටෙp, !"# $%ධය ය(න ඔ+නට -.රකා2න ෙ%ශපාලන අරගල
ක9මය; බවට ප> "ය. ‘•–’ සහ ‘ර|’ අතර පැ ව% N58 SKධය 5N; ඊට වඩා මහp
වැදගpකම`; S| Q ෙවන+ SKධයP සඟවන ලt: බÃතර වශෙය; වැඩකරන
ජනතාවට සහ 5ශාල වශෙය; ගdබද වැNය;ට එෙරyව NKධ Q ‘ර|’ පා1ශවෙ7
SKධෙ7 /යැෙළන ලKෙK 1918 ¥dහානෙය; ප•ව ෙබා8ෙෂ5P ගැ%වාදයට එෙරyව
කැරj කරන අය). ෙමය එ`ෙනකට 5රැKධ ෙKශපාලන කŒඩායd ෙදකP අතර NKධ
ෙවන සාdපmදා)ක SKධයP ෙනා•ය. එය බÃතර ජනගහනය සහ ආŒžව අතර NKධ Q
ගැ2ම`. සම+ත සමාජයට එෙරyව පPෂ-රාජAය ෙගනයන SKධයP ඇ%ෙව;ෙ;
+ටාj; යටෙp ය. එය නව පmපංචයP Qෙ7ය. එයට පැව‘මට හැ`යාව ලැ„ෙŒ,
සමාජෙ7 NයV PෙÔත- ය ;y `s යාකා˜pවය පාලනය කරන මහා §ෂණය 5N;
සහෙයUගය ෙදන ලද ආඥාදායක කsමයක හැ`යාව යටෙp පමණP 5ය.
ෙසU5යT ෙර‹මෙ7 /1මාතෘ ෙමාෙහාත, එනd 5$ලවය ව1ධනය කරන සහ tගටම
ප ව pවා ෙග න ය න ජ න තා ව එ ක | ක ර න ල ද ෙකU ව Q ෙ7 1 9 1 8 - 1 9 2 1 “ අ ධ ම
SKධය” (/කල+ ව1p ෙව%; ලබාගැෙනන 5භාවනය) යැ) අD%; 5වෘත Q
Jරාෙ8ඛනාගාර මත පදනd Q මෑත කා¢න අධAයන වj; ෙපµ ය). පරමාද1¡
උKදාමෙය; S| එy අK•%ය සර_යP, නරැමවාදය, සහ අමා€èය කsෑරpවය සමß;
S| ෙල/;වාදෙ7 සහ +ටාj;වාදෙ7 •5ෙ‡è මානNකpවෙ7 පmභවය N–ෙවන එය
අපාගත ක8ෙKරමP 5ය. පෘ|5ය ජයග;නට සමාජවාදයට හැ`යාව ලැෙබන කාලය Jරා
ෙලUකෙ7 හැම අත සහ සෑම රටකම හැම අතකම N58 SKධය පැ%ර ය€ ඇතැ)
25

Ibid., p. 56.

ෙබා8ෙෂ5Pවාx; අෙ$Pෂා කළහ. ජනතාව අතර එP අෙයP තවp අෙයP හා සබඳතා
පවpවන සාමානA කsමෙfදය බවට කෲරpවය \y2•ම SKධය 5N; ඉ2කරන ලt.
සංයමෙ7 සාdපmදා)ක බාධක එ); කඩා දැRණ, ඒවා ෙව€වට පරම, Ojක පmචŒඩpවය
+ථාපනය කරන ලt.
ෙබා8ෙෂ5P 5$ලවෙ7 u8 tනවල පට;ම, කƒT+` 5N; ෙගෙනන ලද ගැටV
5$ල•යවාx;ෙ¨ පැpෙp ඇෙනන ක2 Qහ. 1917 ෙදසැdබ1 Nට 1918 මැ) දPවා
අ…කරණ කටS| සඳහා ජනතා ෙකාR+සා1 Q, ෙබා8ෙෂ5Pවාx; සමඟ Rත- පාPeක Q
වාම සමාජවාx 5$ල•යවාxෙයP Q ද, අ)සැP +ට);බ1¨ 1923 x ෙබා8ෙෂ5Pවාx;
5N; භා5තා කළ “රාජA ත-+තවාදෙ7 5…මp පKධ%ය” ගැන කතා කෙÍය. 5$ලවය |ළ
පmචŒඩpවෙ7 ¼මාව; ගැන ඇ% පmධාන ගැටVව ඔÃ ඉt•පp කෙÍය:
පරණ ෙලUකය අ/p පැpත ෙපරළ;න, ඒ පැර_ –Ôටpවය;ම තව–රටp
තබාගැෙනන නව Ú5තයP ඒ ෙව€වට ෙගෙනKx, පැර_ Oලධ1ම වj;ම නරP
ෙවgච Ú5තයP `ය;ෙ; ඒ ‘රණාpමක අරගලය කාලෙ7 x Tසා1වරැ;ෙ¨ සහ
„1ÇවාNෙ7 පරණ තාෙ8 පmචŒඩpවය භා5තා කරනවා ද, නැpනd 5$ල•ය
පmචŒඩpවයට \5ෙසනවාද යන ‘රණාpමක ෙතUරා ගැµම කර;න සමාජවාදයට
NKධ ෙවනවා…පරණ තාෙ8 පm ච Œඩpවය Ã– වහ8 බෙව; ආරPෂාවP
ලබාගැµමට), ඒp නව පmචŒඩpවය ය€ 5uP%ය කරා ෙfදනාpමක මා1ගය)…
අෙ$ ෙතUරා ගැµෙd x අ\ ‘රණාpමක 5ය Spෙp ඒ ගැන): පmචŒඩpවයට
/මාවP ෙගෙන€ \_ස අ\ පmචŒඩpවය අෙ$ දෑp වලට පවරා ගත S|). ඒ
එයට එෙරyව සට; කරන ෙවනp කsමෙfදයP නැ% /සා. එය තම) 5$ලවෙ7
පැ හැ t j ව ම ෙප ෙන න ආ චා ර ධා 1R ක | වා ල ය . ඒ ඇ | ෙÍ ත ම ) පm ධා න
උභෙතUෙකU•කය පව%;ෙන, මහp ගැ2d සහ –P 5^d වල /සැක පmභවය ෙවන
පර+පරය.
ඔÃ එක| කෙÍය: “§ෂණය වෙ¨, පmචŒඩpවය ද (ෙම8ල කරගැµෙd ෙම;ම
ෙනාමඟ යැ•ම සඳහා ද භා5තා කළ හැ` කsමෙfද හැ•යට ෙදකම සැලෙකන ලt) හැම
5ටම පරා‹තයාෙ¨ Úවය uj;ම අප5ත- කරනවා, එය ෙස• සමාජය සහ ජයගÙාyකයාට
බලපා;නට ෙපර.”26
ෙමම අpහදා බැ¢ම “5‡ව සදාචාරය;” සහ “+වභා5ක µ%ය” ෙවත දැවැ;ත
අවදානමP ඉt•පp කරන බව +ට);බ1¨ ෙහා ; දැන N•ෙ7ය. 1923 අෙ$m8 21 වැ/දා
පmංශ නවකතාකරැ ෙරාෙම; ෙරUල;© (Romain Rolland) ට jයKx ෙගU1`ට එෙල N;ම
දැ€_: “රැNයාවට ආපÃ ය;නට මට යා;තම`; ෙහU ආශාවP නැහැ. යŽ යŽp “ඔබ
Rµමැ˜ම කළ ෙනාS|),” යන ෙpමාවට ආපÃ යR; සdÛ1ණ කාලය ෙගව;නට මට
NKධ ෙවනවා නd මට `NවP jය;නට ඉඩP ලැෙබ;ෙ; නැත.”27 සදාචාරාpමක බව
ගැන තැIමP කරන ලද ෙබා8ෙෂ5P ෙනාQ 5$ල•යවාx;ෙ¨ සහ ෙබා8ෙෂ5Pවාx; |ළ
Q Np කන+ස8ලට ෙ¸| Q අවසාන ෙKව8 ද ෙල/;ෙ¨ සහ +ටාj;ෙ¨ උෙදAUගෙය;
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Issac Steinberg, L’aspect éthique de la révolution (Berlin: Skify, 1923), quoted in Baynac, La terreur, p. 370.
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Quoted in Vaksberg, Le mystère Gorki, p. 183.

\සදා හ•;නට සමp 5ය. 1930 ෙනාවැdබ1 2 වැ/දා “tµය+ නායකයා” සමඟ එක|
ෙවන +ථාවරයට එන ෙගU1` 5N; නැවතp ෙරාෙම; ෙරUල;©ට ෙමෙ+ j•ය:
එක සරල ප•NK…යP ඔබ \Žග;නවා නd ෙසU5යT S/යන ඇ|ළත NK•; ඔබ
අපPෂාප‘ ෙලN; 5/‡චය කර€ ඇත: එනd, JෙරUගාË කdකරැව; සමඟ
ෙසU5යT ෙර‹මය පං% අරගලයක ආකාරයP ග;නා N58 SKධයක yර • N•න
බව). ඔƒ; සට; වtන හ|ර;—සට; වැtය S|)—„1Çවා¼ ෙර‹මය නැවත
ෙගෙන;නට දැŸ ෙ+ වෑයd කරන „K…මය පmජාව ෙව%, සහ සාdපmදා)ක ධනවාx
හැtයාෙව; S|ව තම;ෙ¨ ලාභ පmෙයUජනය; බලා `යා ග;නට දැŸ ෙ+
ෙවෙහසන සOහකරණෙ7 tS•ව වැළැP•මට කටS| කරන ධනවp ගdබද
වැNය; ෙව%. සාOyකවාx; මරා දමR;, සාOyක භාŒඩ JV+සා දමR;, යනාx
ආකාර වj; ඔƒ; ද §ෂණය භා5තා කර%. SKධය ය€ සdÛ1ණෙය;ම ඝාතනය
`˜ම ගැන Qව`.28
රැNයාව එ5ට ෙතවැ/ 5$ල•ය අtයරP ෙවත \5ෙසන ලt, එය 1953 දPවා
+ටාj; පm%O1ත කරන ලKෙKය. JV8 ෙලN; පැ%ර පව%න §ෂණය එy ලPෂණය
Qෙ7ය, එy දැŸ ශP%මpම 5භාවනය ද`;නට ලැෙබ;ෙ; 1937 සහ 1938 x පැව%
'මහා òKධකරණෙය/.’ ඉ;ප•ව සමාජය සම+තයP හැ•යට ඉලPක කර ග/R;
පමණP ෙනාව ආŒžව සහ පPෂ යා;ත-ණය ද ඉලPක කරග/R; +ටාj; 5N; |ර;
කර දම;නට තව තවp කŒඩායd ෙසායා ග;නා ලKෙKය. ෙd §ෂණයට හැම අත පැ%ර
යෑම සඳහා •5ෙ‡è Sධ තpවයක අවශAතාවයP ෙනා•ය; එය පැR_ෙ7 සාමකාË
කාලයක x ය.
ම1දනෙ7 ෙපෟKගjක ¾RකාවP yTල1 5N; රඟන ලKෙK කලා|ර`/, එවැ/ µච
ක1තවAය; ඔÃ යටෙp ෙ+වය කළ ydල1 වැ/ 5‡වාසව;තය;ට පවරන ලt. එයට
පටහැ/ ෙලස`; +ටාj; හැම 5ටම එයාකාර ෙKව8 ගැන දැŸ ෙපෟKගjක උන;–වP
දැPQෙ7ය. එෙ+ම එම `sයාවjෙ7 පmධාන ¾RකාවP රඟන ලKෙKය. ෙවŸ තබා මරා දැRය
S| ජනතාවෙ¨ නd දහ+ ගණන`; S| ලැ)+| වලට ඔÃ ෙපෟKගjකවම අpස;
තැ¯ අතර ෙපාj•²SෙරUෙf N• අෙන0p සාමා‹කය;ට ද එෙ+ කර;න යැ) බලාpමක
කෙÍය. 1937 සහ 1938 වසරවල මාස දාහතරP |ළ පැව% ‘මහා §ෂණය’ කාලෙ7 x
දැවැ;ත සහ ඉතාමp සැල`jමp ෙලස`; åදානd කරන ලද ෙමෙහSd හතŽ+ ෙදකක
x Rjයන 1.8 ක ජනතාවP අp අඩං³වට ගැ/ණ. ඔƒ; අත•; 690,000 කට ආස;න
සංඛAාවP ඝාතනය කරන ලt. N58 SKධෙ7 වාතාවරණය සැල`ය S| අ;දම`;
ෙවන+කd වලට භාජනය ƒවp, එය එtෙනදා Ú5තෙ7 අංගයP ෙලN; පැව%ණ. “පං%
අරගලය,” ෙව€වට භා5තා ෙවන “පං% SKධය” යන 5භාවනෙ7 `N– රෑපකාpමක බවP
නැත. ෙKශපාලන හ|රැ නම`; හÕ;වන 5රැKධවාtෙයP ෙනාQවා පමණP ෙනාව ඔÃ
හ|රැ පං%යක N•න ලKෙදP පවා ෙනා•ය: එය සම+ත සමාජය Qෙ7ය.
සමාජෙ7 5නාශය ඉලPක කරගp §ෂණය, එP අෙය0ෙග; තවp අෙය0ට පැ%ර
යන `sයාවjෙය; ප•ව, /සැකෙය;ම, අවසාන වශෙය; පPෂය |Ž;ම හැෙදන ලද
පm%සමාජය ෙවත ළඟා 5ය. 1921 x පPෂ මතවාදෙය; ෙවනතක යන ඕනෑම ෙකෙන0ට
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ෙල/; යටෙp ද¿වd අp5 ;නට NKධ Qවා ය;න සතAයP ƒවp, පmධාන හ|ර;
හැ•යට සැම 5ටම සැලෙකන ලKෙK සැබැ5;ම පPෂ සාමා‹කය; ෙනාQ අයව). +ටාj;
යටෙp, පPෂ සාමා‹කය; ද ස|ර; 5ය හැ` අය බවට පp Qහ. පPෂය ඇ|ළත මරණ
දŒඩනය ෙයාදා ගැµම ඇරúම සඳහා ඔÃට අවශA • %„ණ ෙ¸|ව +ටාj;ට ලබාෙදන
ලKෙK `ෙරාf ඝාතනෙය/. එය `˜ම /සා ඔÃ µෙචf ෙවත සËප Qෙ7ය. බ0/; 5N;
තම; සහ µෙචf අතර 5රසකය ගැන ඒ කාලෙ7 x ෙමෙ+ `යා N•න ලt: “සතAය,
අවංක බව, සහ 5$ල•ය සෙහUදරය; අතර ඇ% 5‡වාසය වැ/ සරල පරමාද1ශ අෙ$
`sයාකාරකd වල පදනම 5ය S|). ෙබාරැ Iම, වංචාව, අ÷රහ+කරණය, සහ—
අවශAතාවය /සා—පmචŒඩpවය ෙයාදා ගැµම හ|ර;ට එෙරyව පමණP පා5gÂ කළ
S|)…ඒp ඒ ෙව€වට ඔබ, මෙ¨ Rත-යා—ෙම;න ෙමතැන x තම) ඔබට බැරüරැd ෙලN;
වැරx %ෙය;ෙන—ඔබ ෙලාෙයUලාෙ¨ (Loyola) සහ මැ `යාෙවjෙ¨ කsම වල ඇ+බැ;–මට
පpෙවලා…ෙපා¢Nෙ7 උපායය; සහ ෙජ•)Tවාx කsම වලට ඔබ Np බැඳෙගන, ඉ%; ඔබ
එවැ/ අදහ+ ඔෙl සං5ධානය ෙමෙහව;නට භා5තා කරනවා…එy x ඔබ /මා ෙව;ෙ;
ඔෙl R|ර;ට ඔෙl හ|ර;ට වෙ¨ සලක;නට පට; ෙගන).”29
+ටාj; යටෙp අDෙගU•ව; අවසානෙ7 x 5;tතය; බවට පp Qහ. ඔÃෙ¨ පැර_
පPෂ සෙහUදරය; Q Nෙනා•f සහ කැෙමෙනf මරැuවට පu•වන ලද „ඛ•; පmNK…ෙ7
ෙමෙ+ `යා N•ෙ7ය: “ඔƒ;ට බ8ල;ට වෙ¨ ෙවŸ තබා දැRම ගැන මට ෙගාඩP
ස|2).”30 වසර ෙදකP ෙග• ය;නට ෙපර, „ඛ•;ට ද බ8ෙලPට ෙම ;ම ෙවŸ තබා
දැu_. +ටාj;වාදෙ7 ෙd ලPෂණය ෙලUකය Jරා ෙකාRS/+T ෙKශය; y JV8 ෙලN;
පැ%ර ය;නP බවට පp 5ය.
Nය හ|ර;ව |ර; කර දම;නට ෙපර, +ටාj; 5N; පmNK…ෙ7 පවpවන ෙබාරැ
නž වල x ඔƒ;ව පmද1ශනය කරන ලt. ෙd කsෙමUපායය, සමාජවාx 5$ල•යවාx;ෙ¨
ෙබාරැ නž වj;, 1922 x ෙල/; 5N; හÕ;වා ෙදන ලKද`. +ටාj; සËකරණය වැŸ
tS• කළා පමණ`, එෙ+ම 1948 ; ප•ව නැෙගනyර SෙරUපෙ7 x JV8 ෙලN; භා5තා
කරR; එය ඔÃෙ¨ ම1දන යා;ත-ණෙ7 +äරකා¢න ලPෂණයP කරන ලKෙKය.
අෙKවවාx ෙKශයක, අාගම 5N; සාdපmදා)කව ෙපාෙරා;– ෙවන ලද නරකාtය
ෙව€වට පpෙවR; ෙd නž සමාජ òKධ`˜d සඳහා ²ය0රැ යා;ත-ණයP හැ•යට
කටS| කරන බව ඇµ ෙPsග8 (Annie Kriegal) 5N; ෙප;වා x ඇත.31 පං% Kෙfෂය යŽ
තහƒරැ `˜මp සහ පmNK…ෙ7ම ස|රා අපI1%යට පp `˜මp ඒවාෙය; NKධ Qහ.
“Kෙfෂ කරන tන,” සං5ධානය කරන තරd –රtගකට යR;, ආNයා€ ෙකාRS/+Tවාදය
ෙd `sයාවjය එy තා1`ක අ;තයටම ෙගන ¥යහ.
Kෙfෂය ගැන Q අධAාපනයට +ටාj; 5N; ³$ත බවP එක| කරන ලKෙKය: අp
අඩං³වට ගැµd, නž ‘;–, සහ 5;tතය;ට අp Q ඉරණd සdÛ1ණ රහNගත බව`;
ආවරණය `˜ම. §ෂණයට සËප ෙලස`; සdබ;ධ Q ³$ත බව සහ රහNගත බව
5N; uV මහp ජනතාව ෙවත ²ය0රැ ස;තාපයP ෙගෙනන ලt.
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Confino, Violence, p. 137.
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Quoted in Alain Brossat, Un Communisme insupportable (Paris: L’Harmattan, 1997), p. 266.
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Annie Kriegel, Les grands procès dans les systèmes communistes (Paris: Gallimard, 1972).

තම; SKධෙ7 /යැç N•නවා යැ) සලකන ලද ෙබා8ෙෂ5Pවාx; 5N; “හ|රැ
ඒජ;තවරැ” සහ “හ|ර;ට සහාය ෙදන ජනගහනය;,” යනාx වශෙය; “හ|ර;” ගැන
වාPෙකUෂයP +ථාපනය කළහ. Sද ආකෘ%ය අ€ව යR;, ෙKශපාලනය සරල පද වහරට
ආප• යන ලt. Sධ ආකෘ%ය අ€ව යR; ෙKශපාලන නැවතp සරල බ+ වහරට හරවන
ලt. “අ\ට එෙරy ඔƒ;” මානNකpවෙ732 ෙකාටසP හැ•යට JV8 ෙල ස`; “R|රා/
හ|රා” යන K5මය 5ෙරUධය අඛŒඩව ෙයාදා ගැ€• අතර එෙ+ම “කඳƒර” යන හuදාමය
පද වහර ද නැවත නැවතp ද`;නට ලැ²ණ: පm%5$ල•යවාx කඳƒරට එෙරy 5$ල•ය
කඳƒර. මරැuවට පu•වන ත1ජනෙය; Nය8ල;ටම තම තම;ෙ¨ කඳƒර ෙතUරා ගැµම
බලාpමක 5ය. එයාකාරෙය; වසර පනහක පmජාත;ත-වාදය සහ „1Çවා¼ ඒIය
JKගලවාදය 5නාශ කරR;, ෙබා8ෙෂ5Pවාx; ෙKශපාලනෙ7 ය8 \‰ ආකාරය;ට
\5•නහ.
හ|රා /1වචනය Qෙ7 ෙකෙ+ද? ගැ2මක N•න, /1ධන පං%ය සහ „1Çවා¼
පං%ය යැ) `යැෙවන /1ධන පං%ය 5N; හැ` ඕනෑම කsමෙfදයP ෙයාදාෙගන
„1Çවා¼ පං%ය 5නාශ කර දැRය S| Q ය€ෙව; එ`ෙනකට 5රැKධ බලය; ෙදකකට
N58 SKධය 5N; ෙKශපාලනය සරල තpවයකට පp කරන ලt. හ|රා තව –රටp
පැර_ ෙර‹මය (ancien régime), වංශව|;, „1ÇවාNය, සහ හuදා /ලධා˜; ෙනාQහ, ඒp
ෙබා8ෙෂ5P පm%පp%යට එෙරy ඕනෑම ෙකෙනP Qෙ7ය. 5ෙරUධය පළ කරන ඕනෑම
අෙය0 වහාම “„1Çවා¼” යැ) /1ෙKශ කර ඒ අ€ව ඔƒනට සලකන ලt. ෙබා8ෙෂ5P
මනසට “හ|රා” ය€ ඕනෑම ෙකෙනP 5ය හැ` Qෙ7ය, සමාජ ව1Üකරණය`; ෙතාර,
ෙබා8ෙෂ5Pවාx;ෙ¨ පරම බලයට බාධාවP ඉt•පp කරන ඕනෑම අෙයP. ෙd පmපංචය
ෙසU5යTවාx;ෙ¨ මැ%වරණ සභාවල x වහාම ද`;නට ලැ„ණ`, එය §ෂණයටp කŽ;
ඇ% Qව`. ෙd ව1ධනය කƒT+` ක8 %යාම –2ෙfය, 1918 x ෙසU5යTවාx; හැ•යට
/ෙයU‹තය; ෙතUරා පp `˜ම සඳහා අවසර ලැෙබන JKගලය; කƒරැ; පමණP 5ය
S| යැ) `යා ඔÃ ෙමෙ+ jයන ලKෙKය.
“පmෙයUජනවp සහ ඵලදාþ ශ~මෙය; ඔƒ;ෙ¨ නඩp|ව NKධ කරග;නා අය.”
“පmෙයUජනවp සහ ඵලදාþ ශ~මය” `ය;ෙ; 0මP ද? ෙdක ඉතාමp නමA¡¢ පද
වහරP. සාමා‹කpවෙය; බැහැර කරන ලද අය ගැන /1වචනය ඊට වඩා නමA
QවP ෙනාෙf. එයට ඇ|ලp ෙව;ෙ; ෙfතන ලබන කdකරැව; ලාබය ඉපැþම
සඳහා ෙයාදා ග;නා ඕනෑම ෙකෙනPව…ෙසU5යT ජනරජෙ7 වAව+ථාවට අ€ව,
ධනවාtෙයP යැ) ෙ8බ8 ෙව;නට, සහ ච;දය අyR ෙව;නට, ෙකාතරd ෙලෙහN
දැ) අෙය0ට ද`;න JVව;. /1වචනෙ7 නමAතාවය තම) සාමා‹කpවය, එය
අ%මහp Q y|මතයකට ෙදාර 5වෘත කරනවා, ඒ එය හැ¹ අය අ€ව ෙනාව, ෙd
/1වචනයට පාත- •ම අ€ව). /1ධන පං%ය ගැන ෛන%ක /1වචනයP පැහැtj
සහ /‡Âත ෙලN; /1මාණය `˜ම `Nෙ+p කළ ෙනාහැ`).33
ෙරාෙබ+\ෙය1 5N; “ෙKශෙ$mRයා” යන පදෙය; ලබාග;නා ලද ¾Rකාව ෙමy x
“/1ධන පං%ය” ය;ෙන; ලබා ගැ/ණ. ෙමාෙහාෙp ෙKශපාලන අවශAතා සJරා ගැµම
සඳහා JV8 ෙහU අවම ෙලN; ෙයාදා ගැෙනන “හ|රා” ය;න uVම/;ම නමA Q
32

Carl Schmitt, The Concept of the Political (Chicago: University of Chicago Press, 1996).
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Kautsky, Dictatorship of the Proletariat, pp. 81-82.

ව1ÜකරණයP Q අතර එය ෙකාRS/+T Â;තනෙ7 සහ \Žෙවp |ළ පmධාන කාරකයP
බවට පp5ය. T+ෙවට; ෙටාෙඩාෙරාf දPවන ප•t,
හ|රා ය;න §ෂණය සඳහා බලවpම SP%මp `˜ම 5ය, සහ අඥාදායකpවාx
ෙKශයක පැවැpම සඳහා හ|ර; අවශAය). ඔƒ; නැpනd ඔƒ; මවාගත S|).
ඔƒ; හÕනාගp ප•ව, ඔƒ; ගැන අ€කdපාව`; ෙතාරව `sයා කළ S|)…
හ|ෙරP •ම ය;න ඉවp කළ ෙනාහැ` පාරdප•ක පැ8ලම`…ෙබාෙහU 5ට
ෙප;වා x ඇ% ප•t, Sෙදfව;ට yංසා කර;ෙ; ඔƒ; කරන ලද යමP /සා
ෙනාව ඔƒ; ඔƒ; /සාවන බැ5/, ෙකාRS/+Tවාදය ඊට ෙවන+ ෙනාෙf. එ);
ම1දනය ඉ8ලා N•) නැතෙහාp
නැතෙහාp අ1¯දකා˜ ෙමාෙහාතක x පං%යP
හැ•යට „1ÇවාNය |ර; කර දැËම. පං%යට අ)%•ම පමණP පmමාණවpය:
`NවP කළ S| උවමනාවP ඇpෙත;ම නැත.”34
එක පmධාන ගැටVවP තවමp පව‘: හ|ර; |ර; කර දැRය Spෙp ඇ)?
!ෙකU8T (Foucault) ෙ¨ පද වහර අ€ව ම1දනෙ7 සාdපmදා)ක ¾Rකාව Qෙ7 “5නය සහ
ද¿වd” `˜ම පම_. 5නය සහ ද¿වd `˜ෙd කාලය /මා • ද? පං% හ|ර; “ගලවා
ගැµමට ෙනාහැ` Qව;,” බවට පp ෙවලාද? ෙKශපාලන Nරකරැව;ට වඩා කsමවp
ෙලස`; සාමානA අපරාධකරැව;ට ³ලා¨ වල x සලකන ලදැ) `යා ෙසා8yµTස;
5N; එක පm%චාරයP සපය). ෙමය පmාෙයU¥ක ෙ¸| පමණP සඳහා Q තpවයP ෙනාෙf
—ඔƒ; කඳƒරැ පවpවාෙගන ය;නට උදf කළහ—නup ඒ නAා)ක ෙ¸| ෙව€ෙව/.
නව R/•; තැµම ෙසU5යT ෙර‹මෙ7 එක අරuණP 5ය, එය ඉ2 `˜ම ය;නට
වඩාpම uරŒž අපරාධකරැව; සඳහා පm%අධAාපනය ලබාxම යැ) ගමA 5ය. +ටාj;
යටෙp ෙසU5යT S/යනෙ7 x සහ මාඕ යටෙp Öනෙ7 x ෙම;ම කැ+ෙත-U යටෙp
`Sබාෙf ද එය පmධාන ෙපmාපගැ;ඩා කාරණාවP ද 5ය.
ඒp හ|ර; ඝාතනය කළ Spෙp ඇ)? හ|ර; හÕ;වා¢ම ෙKශපාලනෙ7 වැදගp
¾RකාවP හැම 5ටම රඟපාන ලKද`. “මා සමඟ නැ% ඔÃ මට එෙරyව N•;ෙන`,”
යැ) òKධ වචනය පවා `ය). ඔÃ සමඟ නැ% අයට ඔÃට එෙරy යැ) `යා N•ය x එy
Q නවA බව නd ඔÃට එෙරy Nය8ල;ම Rය යා S| බවp ෙල/; තරෙ7 `යා N{ම).
තව –රටp, ෙd Oලධ1මය ඔÃ ෙKශපාලනෙ7 බලපාලනෙය; \ටතට ෙගන යR;
සමාජෙ7 JV8 PෙÔත-යකට සම+ත ෙලN; පැ%ර යැ•ය.
§ෂණය K5pව 5ප1යාසය`; S|). හ|රා හැ•යට පmථමෙය; ෙ8බ8 ෙවන
පm%වාtයාව අන|රැව අපරාධකරැෙවP යැ) පmකාශ ෙකෙර), එ); ඔÃව සමාජෙය;
ඉවp `˜මට මා1ගය පෑෙK. ඉවp `˜ම ඉතාමp ඉPම_; |ර; `˜මට හැෙ1. R|රා/
ස|රා යන දයෙලP%කය ආඥාදායකpවවාදෙ7 Ojක ගැටV 5ස^ම සඳහා තව –රටp
පmමාණවp ෙනාෙf: \5|රැ කරන ලද සහ තව –රටp එt•වාx ෙනාවන ෙලN; /1ධන
පං%ය |Ž; මා€èයpවයP එPසp `˜ම මාP+වාx වAාපෘ%ෙ7 òKධ ප_5ඩ
\•5තරයP හරහා NKධ ෙව). පPෂය |ළ, සමාජය |ළ සහ සම+ත අ…රාජAය |ළ
බලාpකාරෙය; කරන එPසp කර•ම ෙකŽ; කර තබා ගැµම \_ස සහ ඒ නව
ෙලUකයට ගැලෙප;නට අසමp ෙවන ඕනෑම අෙය0ව උ–රා දැËම \_ස ඒ පරමාද1ශය
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භා5තා කර ග/). සාෙ$Pෂ ෙලN; Q ෙක• කාලයකට ප•ව, ෙKශපාලන අරගලෙ7
ත1කෙය; ෙව;කර¢ෙd `sයාවjයට මාරැ •, එතැ/; |ර;කර දැËෙd අ)Ÿයෙලා‹යට
\5ෙ+, එතැ/; අවසානෙ7 x ය;ෙ; අප5ත- කාරකය; |ර; කර දැËමට). ෙd
ෙපUjෙd අග ඇpෙp මා€èයpවයට එෙරy අපරාධ ෙව%.
ෙකාRS/+T ආNයාෙf—Öනෙ7 සහ 5ෙයTනාමෙ7—හැtයාව මඳ ෙලස`; ෙවන+
5ය. ෙකා;"SNයා€ සdපmදාය /සා, පm%අධAාපන හැ`යාව සඳහා වැŸෙය; ඉඩකඩP
හදන ලt. Öන ෙලUගා) () ෙමෙහයවන ලKෙK Nරකරැව;—“N•;” ෙහU “ෙගUලය;” යැ)
5+තර කරන අය—ඔƒ;ෙ¨ uරකරැ-³රැවරැ;ෙ¨ ඉගැ;•d යටෙp ඔƒ;ෙ¨ Â;තනය
පm%සං+කරණය කරගµ5 යන බලාෙපාෙරාp|ෙව/. ඒp අවසාන 5‡ෙ8ෂණෙ7 x එවැ/
Â;තනය ඍÇව කරන ඝාතනයටp වඩා 0හක 5ය. තම හ|ර;ෙ¨ හැtයාව; ෙවන+
කර;නට බලාpමක කර ඔƒ;ෙ¨ අDෙගU•ව;ෙ¨ ධ1මයට යටp කරගැµම ය€ සරල
ෙලN; ඔƒ;ව මරා දැËමට වඩා නරක 5ය හැ`). අෙනP අතට, ඛම1 රෑ# 5N; ක8
%යාම ර¬Ÿක8 පm%පp%යP අ€මත කරෙගන %²ණ. ජනගහනෙ7 සම+ත ෙකාTඨාශයP
පm%අධAාපනය `˜ම `Nෙ+p කළ ෙනාහැ` ක1තවAයP යැ) 5‡වාස කරR; (හ|ර;
ඒ වන 5ටp මහp ෙ+ ¹eතව N•න බැ5;), ඔƒ; ෙසfෙf ජනතාව ෙවන+ කර;නට).
ෙd අවස; පm%ඵලය ෙව€ෙව; ඔƒ; 5Kව|;ෙ¨ සහ නගරබද ජනගහනෙ7 දැවැ;ත
|ර; `˜d N– කළහ. මෙනU5දAාpමකව හ|ර; 5නාශ `˜ම සඳහා ඔƒ;ෙ¨ ෙපෟරැෂ
කඩා දමR; +වයං-5ෙfචන `sයාවjය ඔƒ; ෙවත /තර පනවR;, එ); උpත˜තර
ද¿වමට පp5ය හැ`යාෙව; N•ය x, %S• අෙගෟරවයට ඔƒ;ව බලාpකාරෙය;
භාජනය කළහ.
ආඥාදායකpව ෙර‹ම වල නායකය; තම;ව –2ෙf සමාජෙ7 ආචාර ධා1Rක
uරකරැව; හැ•යට). එ); ඔƒ; ෙතUරා ග;නා ඕනෑම JKගලෙයPව මරණයට
පu••ම සඳහා ඔƒ; ස| අ)%ය ගැන ආඩdබර Qහ. Ojක සාධාරðයකරණය හැම
5ටම එක හා සමාන 5ය: 5දAාpමක පදනම`; S| අවශAතාවය. T+ෙවට;
ෙටාෙඩාෙරාf, ආඥාදායකpවවාදෙ7 පmභවය; \Žබඳ පmතAාෙfPෂණෙය; ෙමෙ+ jය):
“ආඥාදායකpවවාදෙ7 අ)Ÿයෙලා‹මය පදනම \y2ව;නට ආධාර Qෙ7 5දAාpමකවාදය
Rෙසක මා€èයpවවාදයP ෙනාෙf…5දAාpමකවාදය සහ ආඥාදායකpවවාදය අතර
සdබ;ධය ඊ/යා 5දAාpමක අවශAතාවය (Úව5දAාpමක ෙහU ඉ%හාසමය) |Ž;
සාධාරðයකරණ `sයා වලට ¼මා • නැත: ප•Û1ණ ෙලN; 5/5දතාවෙය; S|
සමාජයP ගැන සහ ඒ /සා 5$ල•ය කsමෙය; පරමාද1ශය සමඟ අ€ගත 5ය හැ`
ෙලN; සමාජයP ෙවන+කරන හැ`යාව ගැන 5‡වාස කර;නට අෙයP ඒ ෙවKx ද
5දAාpමකවාදය, එය ‘ෙනාyPu•’ 5දAාpමකවාදයP ƒවp පවා, \Žපt;ෙනP 5ය S|
ෙf.”35
1919 x ෙd “5දAාpමක” පmෙfශය ගැන පැහැtj 5+තරයP ෙටîාT+` ඉt•පp
කෙÍය. ඔÃෙ¨ “ත- +තවාදය ෙව€ෙව;” (Defense of Terrorism) y ඔÃ ෙමෙ+
Iය: “ඉ%හාසය 5N; අ/වා1ෙය;ම කරන /1ෙKශ වලට පා1jෙd;| පmජාත;ත-වාදෙ7
යා;ත-ණය හරහා මා1ගයP ෙසායා ගැµම කළ ෙනාහැ` /සාම, පmචŒඩ 5$ලවයP
අතAාවශA ෙව).” ෙd පmකාශය ෙව€ෙව; ඔÃ “සාPe” ඉt•පp කරන ලt:
35

Idem, On Human Diversity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993), p. 170.

/1ධන පං%ය ය;න ඉ%හාසමය වශෙය; නැØ එන පං%ය)…[එයට
පටහැ/ව] „1ÇවාNය ය;න අද වැෙටR; පව%න පං%ය). /Ôපාදනෙ7
අතAාවශA ෙකාටසP ඔƒ; 5N; තව –රටp කර;ෙ; නැත සහ ඔƒ;ෙ¨
අ)%කර ගැµෙd අ…රාජAවාx කsම වj; ෙලUකෙ7 ආ1äක වøහය සහ ෙපා–ෙf
R/+ සං+කෘ%ය 5නාශ කර දම). ෙකෙ+ නu–, ඉ%හාසය |ළ „1ÇවාNෙ7 තt;
අ8ලාෙගන N•න හැ`යාව ෙයUධ Qව`. ඔƒ; බලය අ8ලා ෙගන N•%, එය
අpහැර දමන අ÷පmායP නැත. ඒ /සා සමාජය uVම/;ම අගාධයට එය සමඟ
ඇදෙගන යාෙd ත1ජනය ඇ% කර). ෙd පං%ය කඩා එය කපා ෙකාටා දම;නට
අ\ට NKධ • ඇත. 5නාශයට /යම Qවp ඔƒ; වැනෙස;නට අකැම% පං%යකට
එෙරyව අ5යP හැ•යට ‘ර| §ෂණය’ භා5තා ෙව). 36
එයාකාරෙය; ෙටîාT+` 5N; Nය8ල ²j tය S| tවAමය බලයP බවට ඉ%හාසය
දPවන ලt. එෙ+ම, ෙයාදා ග;නා කsමෙfද වල අපරාධමය +වභාවය හuෙf ƒවද,
දයෙලP%කමය `sයාවjෙය; වඩා SP% ගරැක සහ මා€èය සමාජයP ම|ෙf5 යැ)
ප•ක8පනය කරන 5$ල•යවාtෙය0ෙ¨ •ව කළ ෙනාහැ` ෙබාළඳකම ඔÃ පmද1ශනය
කෙ8ය. වසර ෙදාළහකට ප•ව, ඊට වඩා මෘග බවP ෙගU1` 5N; දPවන ලt: “එy
කාලය අවස; කරන ලද ය8 \‰ සම+ත සමාජයP අප ඉt•ෙ7 ඇත. හ|ර; යටp
ෙනාව;ෙ; නd, ඔƒ; |ර; කර දැËම ඇpෙp අප අත යැ) ඒ /සා අ\ට ඉතා
+වභා5කවම /ගමනය කළ හැ`).”37 ඒ වසෙ1 x ම අරෙගා; 5N; “5$ල වෙ7 /8
ඇ+ කෲරpවෙ7 අවශAතාවෙය; tŽෙස),” වැ/ කාවA පද jයන ලKෙKය.
ෙd ෙ8ඛකය; ෙම; ෙනාව, 1918 x කƒT+` 5N; /1§තවම සහ අවංකවම
පm‡නයට ෙකŽ;ම uÃණ –;ෙ;ය. 5$ල•ය වා¨ පද වහරට යටp•ම පm%PෙÔප
කරR; ඔÃ ෙමෙ+ j•ය: “/‡Âතව `ය;ෙ; නd, ෙකෙ+ ƒවද, එය පං%යකට එෙරyව
එ8ල Q ෙහU පPෂයකට, +‘-Jරැෂ භාවය අ€ව, ෙහU ජනව1ගය අ€ව යනාt වශෙය;
අෙ$ ඉලPකය සෑම ආකාරයකම ½ඩනයP සහ åරාකෑමP OෙලUpපාටනය කර දම;නා Q
එයාකාර සමාජවාදය ෙනාෙf…එය එෙ+ යැ) අපට ඔ$J කර;ෙ; නd…යd ආකාරය`;
/1ධන පං%ෙ7 5uP%ය සහ මා€èයpවය සාPෂාp කරගත හැPෙP ෙපෟKගjක ෙKපල
පදනම මත පමණPම නd, එ5ට අ\ අපෙ¨ අරuණ `Nෙ+pම අpහැර දම;ෙ; නැ%ව
සමාජවාදය අpහැර දැRය S|). අෙනP පැpෙත;, අෙ$ අරuණ කරා ය;නට ෙමය
ෙයUගA 5ය හැ`).”38 මාP+වාදය ෙව €ෙව; ෙපµ N• වඩාpම I1%මp JKගලෙයP
ƒවp කƒT+` ඔÃෙ¨ මාP+වාx 5දAාෙf 5‡වාස වලට ෙපර ඔÃෙ¨ මා€èයpවය
ඉt•යට දැËය.
R/•; මරණයට පp`˜ම සඳහා යd තරමක අධAයනයP අවශA ෙf. තම;ෙ¨
ෙස• R/+ සpවය;ව මරණයට පu••මට ඇpෙත;ම ආශා කර;ෙ; සාෙ$PÔව
ඉතාමp •V \•සP පම_, ඒ /සා එය `sයාpමක `˜මට මා1ගයP ෙසායා ගැµමට
NKධ ෙf. අමා€èයකරණය `sයාවjයP හරහා 5;tතයාෙ¨ මා€èයpවය පm%PෙÔප
`˜ම වඩාpම කා1යPෂම කsමෙfදය Qෙ7ය. ඇෙ8; ෙබÉාසාT (Alain Brossat) සඳහ;
36

Trostsky, Defence of terrorism, pp. 35, 60.

37

Vaksberg, Le mystère Gorki.

38

Kautsky, Dictatorship of the Proletariat, pp. 4-5.

කරන අ;දමට: “òKධකරණෙ7 dෙ8ඡ චා•ත-ය සහ කsමවp |ර; කරන යා;ත-ණයක
අදහස සËප ෙලN; සdබ;ධව පව%;ෙ; ‘අෙනකා’ සpවෙයP කරවන වධyංසාමය
ධ1මයට සහ \Žෙවතට), එ); සැබෑ ෙහU ප•ක8පµය හ|ර;ව සp|;ෙ¨ තpවයට
ඇද දම).”39
ෙd `sයාවjෙ7 උදාහරණය ෙබාෙහාමයP %²ණ. ෙමා+කf y පැව% මහා නž
කාලෙ7 x, සාdපmදා)ක සdභවA JÃ•ව`; S| Q 5KවෙතP ෙපmා`Sෙ1ට1 අ;ෙ$
5e;+` (Andrei Vyshinsky) සpවය; තpවයට ඇද දැËම \Žබඳව වචනෙ7 ප•සමා$ත
අ1ථෙය;ම තම;ව උම|වකට පp කරග;නා ලt:
ෙd \+• බD ෙරUගෙය; ෙපෙළන බ8ල;ට ෙවŸ %යා දම;න! ජනතාව ෙව%;
ඔƒ;ෙ¨ ෙරෟÐ දp, රාජාj /යෙපා|, සඟවා ෙගන N•න ෙd ක8jයට මරණය!
5ෂ ෙ8 කෙට; රෑරා වැෙටන, මාP+වාදෙ7 ෙ‡~Ôඨ පරමාද1ශ 0• කරන ඒ
ෙටîාT+` ¥Ç jy_යා භංග ෙfවා! ෙd ෙබාරැකාරය;ව 5නාශෙය; එහාට දමu,
ෙd 0• ෙවR; පව%න මළ0• වෙT නටR; N•න කාලකŒ_ \¨R! ෙd µච
සp| භංග ෙfවා! න•ය; සහ ඌර; S| Q ෙd කාලකŒ_ Rශ~ණයට, ෙd 0•
ගඳ ගහන මළ0• වලට, u8ම සහ අවස; වතාවට /මාවP තබu! ඔƒ;ෙ¨
ෙඝUර ෙක •j අවසානෙ7 /මාවකට පැRෙŒවා! අෙ$ නව ෙසU5යT ෙKශෙ7 මල
කෑj කෑj වලට කඩ;නට උවමනා ඒ ධනවාදෙ7 5යරැ බ8ල;ව අ\ |ර; කර
දමu! අෙ$ නායකය; ෙවත දPවන %•ස; Kෙfෂය අ\ යŽp ඔƒ;ෙ¨ උ³රැ
ඇ|ළටම ත8D කර දමu!
1952 x ෙඡU;-ෙපU8 සාත- 5N; ද, “සෑම ෙකාRS/+T-5ෙරU…ෙයPම බ8ෙලP ෙf!”
යැ) අÎÔට ෙලN; සඳහ; කරන ලKෙKය. කŽ; සැල•d කර පවpවන ලද ෙබාරැ නž
වj; මහජනතාවට උපෙද+ xම \Žබඳ ඇµ ෙPsග8ෙ¨ පmකාශය; ෙd සpවය;ෙ¨
තpවයට පහp කරන වා¨ වAවහාරය; වj; තහƒරැ ෙකෙර). මධAතන කාලෙ7 ³$ත
නාටAය; වj; ද`;නට ලැ„• ෙලN;, Nය8ල කŽ;ම åදානd කර %„ෙŒ නරක
ෙටîාT+`වාx 5රැKධ මතධා˜;ෙ¨ නැpනd “ස1වෙභෟRක NෙයU/+Tවාx;ෙ¨” සැබෑ
අනනAතාව; ගැන ෙහාඳ ජනතාවට `N– සැකයP ඇ% ෙනාවන ෙලස`/: අපාෙ7 ර0සා
නැවත ඉපද N{ම ඔƒ; /ෙයUජනය කළහ.
ජන\mය ෙනාවන JKගලෙය0 හාසAයට ලP `˜ම සඳහා SෙරU½යය; පවpවන ලද
Îවා• (shivaree) සහ අෙන කා සpව ආකාරෙය ; ෙප;වන x1ඝ කා¢න සdපmදායය; Q
කා/ව8 දහඅට වැ/ Nයවෙ+ x ෙKශපාලන 5•V Âත- ෙලN; යŽ ම|•ම ඇෙල;
ෙබÉා+T Ny කර). ය•; tව ¥ය ගැ2d සහ NයV ආකාර වj; සැඟ• %² අ1¯ද
5භාවනය සඳහා ෙd රෑපාලංකාර \Žෙවත ඉඩ ෙදන ලt. 1930 ගණ;වල ෙමා+කf y x
`N– රෑපකයP ද`;නට ෙනා%„_. සpවකරණෙය; දPවන ලද හ|රාට සලකන ලKෙK
yසට ෙවŸ තබ;නට ෙපර දඩයd කළ S| ෙගා–රP ෙලස`/. +ටාj; 5N; ෙd
කsමෙfද කsමවp කරන ලද අතර ඒවා මහා ප•මානෙය; ෙයාදා ග;නා ලද පmථමයා ෙව).
ඉ;ප•ව කාdෙබUජෙ7, Öනෙ7 සහ ෙවනp පැ%වල N• ඔÃෙ¨ උරැමPකාරය; 5N;
ඒවා ෙයාදා ග;නා ලt. ඒp ෙd කsමෙfද ෙසායා ග;නා ලKෙK +ටාj; ෙනාෙf. ඒ
39

Brossat, Un Communisme insupportable, p. 265.

ෙදUෂාෙරUපණය සමහර 5ට ෙල/;ෙ¨ උරy+ මත පැට5ය Spත`. ඔÃ බලය අ8ලා ගp
ප•ව, ඔÃ ෙබාෙහU 5ට තම හ|ර;ව 5+තර කරන ලKෙK “හා/කර 0රැR_ය;,”
“උ0ණ;,” “ෙගU€+ස;,” සහ “ෙ8 උරා ෙබා;න;,” `යාය.
“කා1Rක පPෂෙ7 නžව” යැ) හැ ;ෙවන ලද කŽ; 5/‡චය ‘;– කරන ලද
පmද1ශනය කාලෙ7 x, ‘R/සාෙ¨ අ)‘; සඳහා Q ¢ගය’ 5N; ඇ8බT අය;+ට); සහ
ෙතUම+ මා; ඇ|V තවp අය අpස; කරන ලද 5ෙරUධතාවය දPවන ෙපpසමP යවන
ලt. ෙගU1` 5N; එයට 5වෘත j\ය`; පm%චාර දැP•ය: “මෙ¨ මතය අ€ව මරණයට
පu••ම uVම/;ම µතAා€àල ෙලN; NKධ 5ය. කdකරැ සහ ගdවැN ෙර‹මයP
5N; එy හ|ර; උ0ණ; ෙම; පාගා දැËම ඉතාමp +වභා5ක Qව`.”40
සpවය; ෙම; දPවන `sයාවjය \Žබඳව ෙබÉාසාT 5N; පහත /ගමනය කරා
එළෙඹ):
අ/p හැම අව+ථාවක x ම ෙම;, ආඥාදායකවාදෙ7 ක5ය; සහ ම+ මර;න;
ඔƒ; කƒදැ) ෙහŽකරන ලKෙK uj;ම ඔƒ; භා5තා කළ වචන සuදාෙය/.
ෙමා+කf අDෙගU•ව; 5N; ෙයාදා ග;නා ලද “|ර; `˜ම” හා සËප ඥා%ෙයP
Q නාTN ඝාතකය; 5N; ෙගන ¥ය “\Žයම” ය€ ෙසU5යT ෙftකාෙf
Nය8ල;ටම ද`;නට හැ` වන ෙලN; දPවන ලද යŽ \Žසකර කළ ෙනාහැ` Q
මානNක සහ සං+කෘ%ක වAසනයක භාෂාමය /රෑපණයP Qෙ7ය. R/+ Ú5තෙ7
අගය කඩා වැ•ණ, ආචාර ධා1Ëය Â;තනය ෙව€වට ව1Üකරණ (“ජනතාවෙ¨
හ|ර;,” “ෙÐUó;,” “5‡වාස කළ ෙනාහැ` කාරකය;,” යනාx වශෙය;) වj;
N‘ම පට; ගැ/ණ…නාTN අDෙගU•ව;ෙ¨ සංවාදෙ7 සහ පm%පp% වල ‘අෙනකා’
සpවය; ෙම; දැP•ම \•N–බව සහ ෙබU•ම යන ²ෙය; ඇç N{ෙම; ෙව;
කරගත ෙනාහැ` Qව`, එය ජනවා1¥ක අ)Ÿයෙලා‹ය හා සËප ෙලN; බැ^
%„_. එය “R/සpබ5; අž R/+•,” සහ “•\• R/+•” යන
අතෘ$%කර
ජනවා1¥ක &රාවjමය පද වj; ²yෙවන ලKද`…නup 1937 ෙමා+කf y x,
ජනවා1¥ක සහ ඒ සමඟ Q අඥාදායක ෙමෙහSd ගැන සාකgඡාව ෙබෙහ5;
ෙවන+ Qව`. එy x වැŸෙය; වැදගp Qෙ7 ‘අෙනකා’ ය;න සම+ත ෙලN;ම
සpවකරණයට ලP `˜ම), එy x හැ` ඕනෑම ෙදයP ෙයාදා ගැµමට ලැෙබන
පm%පp%යP හදා ගැµමට).”41
ෙකෙ+ නu–, අ)Ÿයෙලා‹මය බාධකය හරහා ෙගා+ සමාජමය |Ž; ජනවා1¥ක පm‡න
ෙවතට මාරැ •මට සමහර ප•බට ෙනාQහ. 1932 j\ය`;, ෙගU1` (ඔÃ, ඔÃෙ¨ Jත-යා
ද ෙ+වය කරන ලද සං5ධානයP Q GPU y පmධා/යා Q ෙග;•' යෙගUඩාෙ¨ ෙපෟKගjක
R|ෙරP Qවා යැ) ෙමyx මතක තබා ගත S|)) ෙමෙ+ j•ය: “හ|රා සd;ධෙය;
ග/Kx, පං% Kෙfෂය +වභා5කව හටග;නා \Ž0ළP |Ž; ව1ධනය කරත Spත`.
හ|ර; පහp අය හැ•යට ෙපµ යා S|). හ|රා අපට වඩා පහp යැ) මම ඉතා ගැÓරැ

40

Vaksberg, Le mystère Gorki, p. 262.

41

Brossat, Un Communisme insupportable, p. 268.

ෙලN; 5‡වාස කරනවා, ශා˜•ක තලය`; පමණP ෙනාව ආචාර ධා1Rක අ1ථෙය; ද
ප•හා/යට පp Qෙව`.”42
ෙd අදහ+ එy තා1`ක අ;තයට ෙගන යR;, U.S.S.R. y ප1ෙ7ෂණාpමක ෛවදA
5දAා ආයතනයP (Institute of Experimental Medicine) /1මාණයට ඔÃ පාPeක 5ය.
1933 u8 කාලෙ7 x ඔÃ ෙමෙ+ j•ය:
5දAාව 5N; අ€8ලංඝµය ෙලN; සාමානA ජනතාව අමතා, NයV ෙරUග, –1වලතා,
අසdÛ1ණ තpවය;, ජරාපp •ම, සහ Ú5යාෙ¨ අක8 මරණය ගැන NSd සහ
යථාතථA ෙලN; හැදෑ˜මට හැ` යැ) `යන කාලය ළඟා ෙවR; ඇත. එවැ/
අධAයනයP බ8ල;, හාව;, සහ ¥/ \¨ (guinea pig) ෙයාදාෙගන කරන
ප1ෙ7ෂණ වj; පමණP කරත ෙනාහැ`). R/+ සpවය; ෙයාදාෙගන කරන
ප1ෙ7ෂණ අ/වා1ෙය;ම අවශAය), ම;ද Ú5යාෙ¨ `sයාකා˜pවෙ7 මා€èය
යා;ත-ණය, අ;ත1 ෛසල `sයාවjය, රැ…රය \Žබඳව, +නාS රසායනය, සහ
Ú5යාෙ¨ ඇ|ළත N–ෙවන අ/0p සෑම `s යාවjයPම අධAයන කර;නට
අවශAය). ඒ සඳහා R/+ ¥/ \¨ Nය ගණ/; අවශA ෙf. ෙමය R/+ ව1ගයා
සඳහා Q සැබෑ ෙ+වය`, කාලකŒ_, ශා˜•කව, මෙනU5දAාpමකව, සහ ආචාර
ධා1Rකව \•Ãණ පං%යක 5ෙලU\ය; සහ පරෙපUeතය;ෙ¨ •ව පහ•ව
ෙව€ෙව; /ෙරUÜ සpවය; Rjයන ගණ/; |ර; කර දමනවාට වඩා එය
වැŸෙය; වැදගp සහ පmෙයUජනවp ෙව).43
සමාජඉ%හාසමය 5දAාවාදයක
5දAාවාදයP සමඟ නැවත එක| 5ය.

නරකම

පැ%කඩ

ෙමයාකාරෙය;

Úව5දAාමය

ෙකාRS/+Tවාදෙ7 අපරාධ ෙබාෙහාමයP මා€èයpවයට එෙරy අපරාධ Qෙ7
ම;දැ) `යා වඩා ෙහා ; අෙබUධය කරගැµමට, ෙd Úව5දAා සහ සpව5දAා ආකාරෙය;
N–ෙවන Â;තනය |Ž; අ\ට ඉඩ පෑෙK. එෙ+ම, මාP+වාt-ෙල/;වාx අ)Ÿයෙලා‹ය
5N; ඔƒ;ෙ¨ අ€ගාRකය; සඳහා ෙd අපරාධ SP% සගහත කර;නට හැ`යාව
ලබාගp ආකාරය ද අවෙබUධ කරගැµමට ඉඩ පෑෙK. Úව5දAාෙf මෑත කා¢න ෙසායා
ගැµd ගැන ඇ% µ%මය ‘රණ සලකR;, බෲෙනU ගÙැ5ෙ71 (Bruno Gravier) ෙමෙ+
jය): “Úව ආචාර ධ1ම ගැන ඇ% µ%මය සටහ;…කටS| කර;ෙ; 5දAාෙf පmග%යට
බැ^ ඇ% වංච/ක ත1ජනයP දPවන සංඥා Jවරැ ෙම/. §ෂණය හා බැ^ ඇ%
අ)Ÿයෙලා‹ය;ෙ¨ උපත ගැන Q ¾Rකාව (ෙ(. ඇශ1 (J. Asher) ෙ¨ ‘පmයාණෙ7 µ%ය’)
ප•Û1ණ ෙලN; තවමp හÕනාෙගන නැත. චා8+ •ෙචT (Charles Richet) සහ ඇෙලPN+
කැර8 (Alexis Carrel) වැ/ Q •පතල ෛවදAවරැ; 5N; කරන ලද, Ojක වශෙය;
•පmජනක 5දAා ත8Dව`; S| Q කටS| වj; පැහැtjවම නාTN |ර;කරැව; සහ
නාTN ෛවදAවර;ෙ¨ `sයා වලට මඟ පෑෙදන ලt.”44
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Vaksberg, Le mystère Gorki, pp. 286-287.

43

Ibid., p. 312.

Bruno Gravier, “Une actualité toujours plus cruciale,” in La crime contre l’humanité, ed. Marcel Colin (Ramon-Ville Saint-Agen: Eres,
1996), p. 10.
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ෙකාRS/+Tවාදෙ7 සමාජ ෙKශපාලනමය Q •පm ජ නක 5දAාවP පව%), එය
ඩා5;වාදෙ7 සමාජමය ආකාරය`. ෙඩාR/P ෙකUලා+ (Dominic Colas) ෙ¨ වද; වj;
`fෙවාp, “සමාජ සpවය;ෙ¨ ප•නාමය \Žබඳ දැ€ෙd පm•ණයා හැ•යට, ඉ%හාසෙ7
0•බP`යට ‘;– •ම /සා අ|රැදහ; 5ය Spෙp කƒදැ) `යා ෙල/; ‘රණය
කෙÍය.”45 “5දAාpමක” පදනමP මත (එනd, ෙK ශපාලන සහ ඉ%හාසමය අ)Ÿයෙලා‹ය
මත පදනdව ෙම;ම මාP+වාx-ෙල/;වාදය මත පදනdව ද) ‘රණයP ගැෙනන ලද
ෙමාෙහාෙp පට; අ‰න Q අtයරP „1ÇවාNය /ෙයUජනය කළහ. එයට සැබැ5;ම අ)%
ෙවන ෙහU අ)% ෙවනවා යැ) `යාග;නා අයව පං%යP හැ•යට |ර; `˜ම සහ ඒIය
JKගලය; හැ•යට |ර; `˜ම SP% සහගත කළ හැ`).
නාTNවාදය ගැන කතා කරR; මාෙස8 ෙකාj; (Marcel Colin) ෙමෙ+ සඳහ; කර):
“ව1Üකරණ, ෙව;කර තැïd, තහනd `˜d, සහ Úව5දAාpමක \ŽෙවතP අ€ව
පමණP ෙd අපරාධමය අ)Ÿයෙලා‹ය ෙගෙනන ලt. අ\ yත;ෙ; 5දAාpමක අදහ+
ගැන (පරdපරාගත ෙලN;, ජා‘; Rශ~ණෙය;, වා1¥ක \5|රැ බව) සහ අෙ¨ ඇ%,
Rෙලෙ;•යා€වාx, නැතෙහාp ෙලUක 5නාශය ෙගෙනන පැ%කඩ \Žබඳව ඇ% පැහැtjවම
•5ෙ‡ෂ ඉ%හාසමය ෙමාෙහාතක /Ôපාදන.”46 ඉ%හාසයට සහ සමාජයට 5දAාpමක
Û1ව අභøපගමනය; ෙයදා ගැµම—ඉ%හාසෙ7 අ1ථය දර;නා ය€ /1ධන පං%ය) යන
අදහස වැ/—පහ•ෙව;ම Rලෙ;•යා€වාx 5‡වෙfxය මනඃක8\ත රෑප සOහයP ෙවත
පහ•ෙව; ෙසායා යා හැ` අතර ෙකාRS/+T අpදැIෙd සා1ව%-ක ෙලN; පව%).
අපරාධමය අ)Ÿයෙලා‹ය; \2පස ඇpෙp ෙd අභ*පගමනය; ෙව%. R/සpබව
„1Çවා¼ සහ /1ධන පං%ය යැ) ෙබදන ෙලN;, සහ පහළ මධAම පං%ය සහ ඉහළ
මධAම පං%ය `යාp නැpනd ධනවp ෙහU –$පp ගdබද වැNය; `යාp, එy x
\5|රැ අ)Ÿයෙලා‹මය ව1Üකරණ 5N; y|මතය අ€ව කරන ෙව; `˜d ‘රණය
කර). ඒවා x1ඝ කාලයP %+ෙ+ පැවෙතන ලද ෙ+, ෙd ව1Üකරණ සැබැ5;ම පව%න
දැයP ෙලස සැලIෙම;, සහ `Nෙ+pම ෙවන+ ෙනාවන ෙලN; සැලIෙම;, මාP+වාxෙල/;වාදය 5N; කsමය ෙKවpවයට පp කරන ලKෙK එy x ව1Üකරණ සහ 5SPතය;
`N– R/+ යථා1ථයකට වැŸෙය; වැදගp කර•මට). ඒIය JKගලය; සහ කŒඩායd
ද`න ලKෙK යd ආකාරයක පmාථRක, හÕනාගත ෙනාහැ` සමාජ ශා+ත-යක Oලා-කෘ‘;
හැ•යට). එ); අපරාධය පහ• කරවන ලt: ෙතාර|රැ සපය;නා, වධකයා, සහ NKVD
අDෙගU•වා 5N; ෙහළා දැPෙP නැත, –P ඇ% කෙÍ නැත, නැතෙහාp ජනතාව මැරැෙf
නැත; ඔƒ; කෙÍ ෙපා– යහපතට වාNදායක ෙනාවන Ã– 5SPත ආකාරයP |ර; කර
දැËම පමණ).
දහම අපරාධමය අ)Ÿයෙලා‹යP බවට පpෙව;ෙ; Ojක ප•NK…යP පm%PෙÔප
ක ර න ස ර ල `s යා ෙව / : ෙරා බ T ඇ ;ෙට 8ෙම (Robert Antelme) 5 N ; “ R / +
ව1ගයා” (human species) යැ) හÕ;වන ඒකාගÙතාවෙ7, නැතෙහාp 1948 ‘මා€èය
අ)‘;ෙ¨ 5‡ව පmකාශනෙ7’ Û15කාව |Ž; 5+තර ෙකෙරන “මා€èය පƒල” (the
human family) ය;ෙන;. මාP+වා x-ෙල/;වාදෙ7 පm භවය; සමහර 5ට ෙසායා ගත
හැ`යාව ලැෙබ;ෙ; `Nෙ+pම මාP+ ෙව%; ෙනාෙf, ඒ ෙව€වට සමාජ ගැටV ගැන
Dominique Colas, Lénine et le léninisme (Paris: Presses Universitaires Françaises, 1987), p. 101. See also his doctoral dissertation,
Le léninisme (Paris: Presses Universitaires Françaises,1982).
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Colin, La crime contre l’humanité, p. 14.

ෙයාදා ග/Kx ඇ%ෙවන, ජනවා1¥ක ගැටV සඳහා එවැ/ අදහ+ ෙයාදා ග/Kx එයාකාරම
Q වAසනකා˜ පm%ඵල අpකර ෙදන, ඩා5;වාදෙ7 අපගාË අ€ව1තනය`/. එක දැයP
/‡Âත): මා€èයpවයට එෙරy අපරාධ ය€ 5‡ව බවකට ෙනාව ඒp යd •5ෙ‡ෂ
තpවයකට, එය Úව5දAාpමක, ජනවා1¥ක, නැpනd සමාජ ඉ%හාසමය ෙfවා, ජනතාව
ඇද දැËම /සා /Ôපාදනය ෙවන අ)Ÿයෙලා‹ෙ7 පm%ඵලය). ඔƒ;ෙ¨ හැtයාව සඳහා
5‡ව අ€R%යP ඇතැ) `යා, සම+ත R/+ සංහ%යට අදාළ යැ) `යා ජනතාව
|ළ 5‡වාසයP ෙගාඩනඟ;නට ෙපmාපගැ;ඩා මා1ගෙය;, ෙකාRS/+Tවාx; සා1ථක
Qහ. ජා%කවාx Q සහ අ;ත ෙලN; ව1ගවාx Q නාTN වAාපෘ%ෙ7 •5ෙ‡è ඉලPකයP
%„ණා යැ) ද අෙනP අතට ෙල/;ෙ¨ වAාපෘ%ය සා1ව Qෙ7 යැ) ද ත1ක කරR;,
නාTNවාදය සහ ෙකාRS/+Tවාදය අතර ෙවනසP දPව;නට 5ෙfචකය; ෙබාෙහU 5ට
උpසාහ කළහ. ෙමය uVම/;ම වැරt). නAා)ක සහ පmාෙයU¥ක යන ෙද`;ම, ෙල/;
සහ ඔÃෙ¨ අ€පmා$%කය; 5N; R/+ සංහ%ෙය; NයV ධනවාx;, „1ÇවාNය, සහ
පm%5$ල•යවාx;, සහ අෙන0p අයවV;ව ඉවp කරන ලt, ඔƒ;ෙ¨ සමාජමය සහ
ෙKශපාලනමය සංවාදෙ7 x ෙd අයව පරම හ|ර; බවට පp කරන ලt. 1918 තරd ඈත
කාලයක x කƒT+` දPවන ලKෙK ෙd පද වහර uVම/;ම නමA ෙලN; පව%න බව),
එ); බලෙ7 N•න අයට ඔƒ; කැම% ඕනෑම අෙයPව R/+ සංහ%ෙය; ඔƒ; කැම%
අව+ථාවක x අ); කරත හැ`යාව ලැ²ණ. මා€eක අපරාධ වලට ඍÇවම ¥ය පද වහර
ඒවා Qහ.
“මා€èයpවය ගැන ම%ය හÕනාග;නා, එය Úව5දAාpමක පmෙfශයකට ඔlෙබ;
ඉt•පp කරන, සහ Úව5දAාවට ‘R/+ JKගලෙයP ගැන `ය;නට ŸංගP පමණP
ඇතැ)’,” `යන ෙහ;• ඇTල; (Henri Atlan) වැ/ Úව5දAාඥය; ගැන සාකgඡා කරKx
R•ෙය8 ෙඩ8මා+-මා• (Mireille Delmas-Marty) ෙමෙ+ පරාජය බාර ග/): “අෙනP සpව
ව1ගයP ෙලN;ම R/+ ව1ගයා ද සැල`8ලට ගැµම ෙහා ; කළ හැ` Qව` ය;න
සතAය`, ඔÃ අෙනP සpවය; සහ එළවV ව1ග දැනටමp හදන ෙලN; R/සා 5N;
තන;නට ඉෙගන ග;නා ව1ගයP.”47 ඒp ෙකාRS/+Tවාදය 5N; සැබැ 5;ම වෑයd
කෙÍ ෙමය ඉ2 කර;නට ෙනාෙfද? “නව R/සා” යන අදහස ඇpෙp ෙකාRS/+T
වAාපෘ%ෙ7 මැKෙK ෙනාෙfද? අDp තPකාj ෙහU ඉ•+ ව1ගයP /1මාණය `˜මට ෙනාව
අDp R/+ ව1ගයP /1මාණය `˜මට වෑයd කළ ෙටîා"d jෙස;ෙකU වැ/ බලකාË;
ගණනාවP ෙකාRS/+Tවාදෙ7 N•ෙ7 නැKද?
දහනව වැ/ Nයවස අග x පැව% 5දAාpමක මානNකpවය ම| Qෙ7 ෛවදA
5දAාෙf ජයගÙහණය කාලෙ7 x ය, එ); පmෙබUධමp Q වැNj ෙගÙා+ම; ෙබා8ෙෂ5P
නායකය; ගැන ෙමම පmකාශය කරන ලKෙKය: “ෙමයාකාර JKගලෙයP අෙන0p JKගලය;
අතර x හැNෙර;ෙ; ෙරUහ8 වාT2වක ශලA ෛවදAවරෙයP හැNෙරන ෙලස`/…ඔÃෙ¨
ආpමය සැබැ5;ම ඔÃෙ¨ \yය ෙව). ෙd ජනතාවෙ¨ සාරය රඳ;ෙ; ශලA
ෛවදAවරයාෙ¨ \yය ගැන ඇ% ඔƒ;ෙ¨ අ;තවාx භP%ය මත)—එයා තම) 5ÎÔට
නAායවාtයා, 5Nවැ/ Nයවෙ+ පmධාන දා1ශ/කයාය.”48 අදහස එy –ර+තරම Q අ;තයට
ෙගන යන ලKෙK ෙපා8 ෙපාT 5N/. ඔÃ \yෙ7 ෙඝUර පහර`; සමාජ Nරැෙ1 ඔž –වන
Mirielle Delmas-Marty, “L’interdit et le respect: Comment définir le crime contre l’humanité?” in Colin, La crime contre l’humanité, p.
26.
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ලද |වාල ෙකාට+ කපා දමR;—“නව ජනතාව”—ගdබද “/ෙරUÜ” ෙකාට+ %යා ගpෙpය.
එය ෙකාතරd 5යරැ අදහසP ƒවp, එය අDp අදහසP ෙනා•ය. ඒ වන 5ටp, 1870
ගණ; වල x, රැNයා€ 5$ල•යවාx සහ ෙනÖfෙ¨ ව•නා උරැමPකාරෙයP Q \යෙතU1
Tකෙචf (Pyotr Tkachev) 5N; වයස 5Nපහකට වැŸ NයV රැNයා€ව; |ර; කර
දම;නට ෙයUජනා කෙÍය, ඔÃෙ¨ 5$ල•ය පරමාද1ශය ෙගන යා ෙනාහැ` අය හැ•යට
ඔÃ 5N; සලකන ලද අයව. ෙd 5යරැ අදහසට ෙනÖf ෙවත jයන jSම`; බ0/;
5N; 5ෙරUධය දPවන ලt: “අෙ$ ජනතාව ය€ ඕනෑම රහNගත සමාජයකට ඔƒ; කැම%
ඕනෑම ෙදයP jයත හැ` y+ කඩදාN ෙනෙම), උදාහරණයP හැ•යට ඔෙl ෙකාRS/+T
වAාපෘ%ය වෙ¨.”49 අ‘තය uVම/;ම මකා දම;න යැ) ජාතA ;ත රය 5N; උKයාචනය
කරන ලt, මාඕ තම;ව y+ කඩදාNයක jයන tµය+ `5ෙයP හැ•යට සමාන කර
ගpෙp හ•යට වසර දහ+ ගණනක ඉ%හාසයP සරලව ෙනාසලකා හැ˜මට JVව; යැ)
ඔÃ සැබැ5;ම 5‡වාස කළ ෙලN;ය.
ඉහ%; සාකgඡා කරන §ෂණෙ7 ෙබාෙහU යා;ත-ණය; හටගpෙp ෙල/; සහ
+ටාj; යටෙp පැව% U.S.S.R. y ƒවp, 55ධ ‘ව,තාවය; වj; යd යd පm මා ණය;ට
ෙවන+ ƒවp ඒ සමහර ලPෂණ ෙසායා ගැෙන;ෙ; මාP+වාx පmභවෙය; S| යැ)
`යාගp NයV ෙර‹මය; |ළ x ය. සෑම ෙකාRS/+T රටPම නැpනd පPෂයPම එයට
5ෙ‡ෂ Q ඉ%හාසය`; S| වන අතර එyම Q පmාෙK¡ය සහ ප•+ථාµය 55ධpවය;
වj; ද S| ෙf. නup 1917 ෙනාවැdබ1 මාසෙ7 ෙමා+කf y tගහැරැ• 5ලාසයට
සdබ;ධයP සෑම 5ටම ෙසායා ගත හැ`). ෙd සdබ;ධය ෙකාRS/+Tවාදෙ7 ජනක
ෙPතය ආකාරයP කරා ය;න`.
ඒ ²ය0රැ කsමෙ7 ෙකාට+කරැව; Q ජනතාව අ\ට ෙකෙ+ අවෙබUධ කරග;නට
හැ`ෙf5ද? ඔƒ;ට •5ෙ‡è මෙනU5දAාpමක ලPෂණ %„ණා ද? සෑම ආඥාදායක
ෙර‹මයP |ළ x ම එවැ/ හැtයාව; සඳහා 5ෙ‡ෂ ද+කd දPවන ජනගහනෙ7
ෙකාTඨාශයP N•නවා යැ) ෙපµ ය). එය 5N; ඔƒ;ව `sයා¡¢ ෙලN; ෙසායා ෙගන
ඔƒ;ෙ¨ තන|රැ අතර ඉහළට පp කර). +ටාj;ෙ¨ NK…ය එය /ෙයUජනය කර;න`.
උපායමා1ග අ€ව බලKx ඔÃ ෙල/;ෙ¨ ව•නා උරැමPකාරෙය`. ප•+ථාµය ෙලN;
පැව%යා ද නැpනd ෙගU¢ය ප•මානෙය; පැව%යා ද පහ•ෙව; ඔÃට වැඩ ඉPම_;
ඉ2කර¢මට හැ`යාව %²ණ. 1922 x –1වල ෙසU5යT S/යනය ෙලUකෙ7 •ප1 බලව|;
ෙදෙදනාෙග; එP අෙයP බවට පp කරන ලද, සහ දශක ගණනාවP %+ෙ+ ධනවාදයට
ඇ% සැබෑ 5ක8පය ෙලN; ෙකාRS/+Tවාදය දPවන ඉ%හාසෙ7 ඇ+ වලට ඔÃ
Nයවෙ+ මහා R/ෙසP ෙලN; ෙපෙන€ ඇත.
එනup ඔÃ, 5ÎÔට අපරාධකරැව; ඉතාමp පහ•ෙව; ෙසායා ගත හැ` Q
Nයවසක x, එy 5ÎÔටතම අපරාධකරැව; අත•; එP අෙයP ද 5ය. 1953 තරd ඈත
කාලයක x ෙබා•+ •වා•; සහ ෙබා•+ /ෙකාෙලf+` ෙදෙදනා +ටාj;ව සම කෙÍ
Nයවෙ+ කj³ලා හැ•යට). එෙ+ම ඔÃ ÷;ෙනU;මාදෙ7 5යරැෙව; ෙපෙළන ලKෙදP
හැ•යට ෙටîාT+` 5‡වාස කෙÍය. ඒp ඊටp වඩා, +ටාj; ය€ ෙKශපාලනයට 5ෙ‡ෂ
දPෂතාවයP දPවන ලද, අÛ1ව අ;තවාtෙයP Q අතර පmජාත;ත-වාය ගැන `Nෙ+pම
5‡වාස ෙනාකළ R/ෙස`. ෙනÖf 5N; Nyන මැQ, ෙල/; 5N; පට; ගp,
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වAාපාරයක තා1`ක පm%ඵලය +ටාj; Qෙ7ය: අ;තවාx කsම ෙයාදාෙගන අ;තවාx
පm%පp% tයp කරන R/ෙසP.
ආŒž `˜ම සඳහා මා€èය අපරාධ වල +ටාj; 5N; උවමනාෙව;ම /යැෙළන
ලKෙKය යන ප•NK…ය අපව නැවතp ෙගන ය;ෙ; •5ෙ‡è ෙලN; රැNයා€ Q ඔÃෙ¨
ෙපෟරැෂෙ7 පැ%කඩ ෙවත). ෙකUකස+ y උප;ෙනP හැ•යට, ඔÃෙ¨ ළමා කාලය සහ
ගැටවර 5ය \˜ %„ෙŒ ර; හදවp ඇ% ෙසාර ක8j, සහ ඔƒ;ෙ¨ ෙගUත-ය; වj;
ෙනරපා දමන ලද කÕකර වැNය; (abreks) නැpනd ෙ8 වj; පŽග;නට ගd§ර tƒරැd
–; අය ගැන—ෙක•ෙය; `fෙවාp ෙදාdන+ /1§ත බැ5; \රැ• R/•; ගැන කතා
වj;. ඔÃ 5N; ෙකාබා (Koba) යන අ;ව 1ථ නාමය භා5තා කෙÍය, එය එP RතAා
ෙසාර uලක 0මාරෙයPෙ¨ නම), වැ;දÓව; සහ අනාථ දරැව;ෙ¨ සහායට එන ලද
ෙරා²; Ã© වැ/ ප•+ථාµය ච•තය`. ෙනÖfව පm%PෙÔප කරන ලද j\යක බ0/;
ෙමෙ+ j•ය:
ඔබට මතකද මම අlෙරP (abrek) `යල ඔයාට කතා කළාම, ඔයාට ෙකාතරd
තරහා ¥යාද `යල, එතෙකාට ඔයා 5+තර කළා ඔයාෙ¨ 5‡වාස හ•යට කÕකර
වැNය;ෙ¨ ධ1ම සාරය; හැ•යට? NයV \•R ඒ 5tයට හද;න ඕන `යල ඔබ
`fව, තම;ව අp හැ˜ම සහ ෙපෟKගjක අවශAතා සහ ආශාව;, NයV හැØd,
බැ^d, අp හැ˜ම සාමානAය තpවයP `යල, ඒක uV R/+ සංහ%ෙ7 එtෙනදා
තpවයP `යල. ඒ කෲර අp හැ˜ෙම; සහ දැŸ අ;තවාදෙය; ඔබට දැ;
උවමනා සම+ත පmජාවට ෙයාදා ගැෙනන ප•t ෙපා– Oලධ1මයP හද;න. ඔබට
ඕනා 5යරැ ෙKව8, කළ ෙනාහැ` ෙKව8, +වභාව ධ1මය, R/සා, සහ සමාජය
සම+ත ෙලN; /ෙÔධනය කරන ෙKව8!50
පරමාද1ශයට ඔÃ uVම/;ම කැප• N•ය ද, සෑම 5$ල•ය `sයාවPම Ojක ආචාර
ධා1Ëය බැR සංඛAාවකට යටp 5ය S| යැ) `යා 1870 තරd ඈත කාලයක x බ0/;
අවෙබUධ කරෙගන N•ෙ7ය.
ෙකාRS/+T §ෂණය ෙබාෙහU 5ට මහා කෙතUjක ප1ෙ7ෂණ සභාවට සමාන
ෙකෙර). ෙමy x ඉ%හාසඥය;ට වඩා නවකතාකරැව; වැŸ පmෙයUජනවp බව`; ෙව%.
ඔÃෙ¨ අන¥ නවකතාව Q ‘–Ôටpවෙ7 ව+ත-ය’ (La unique d’infamie) y Rෙෂ8 ෙඩ8
කැ+•ෙලU (Michel del Castillo) ෙමෙ+ සඳහ; කර): “අරuණ 5;tතයාට වධyංසා `˜ම
ෙහU JV+සා දැËම ෙනාෙf: ඉලPකය /වැරt පm‡නය ඇ¼ම). සතAය ෙනාමැ%ව
§ෂණයP නැත, එy පදනම එය). සතAය නැ%ව ෙකාෙහාමද වරද හÕනාගත හැPෙP?…
තම; ස|ව සතAය ඇතැ) `යා අෙයPට 5‡වාස නd, එෙහනd අෙය0 ඔÃෙ¨
අස8වැNයා වරෙK %ය;ෙ; ෙකෙ+ද?”51
Oල පාපෙය; ගැල5ය හැ` යැ) ප8jය ෙපාෙරා;– 5ය, ගැල•ම ෙහU ෙවනp
ෙලUකයක සදාකා¢න /රයට පැRණ•ම. R/+ ව1ගයාෙ¨ ෙපmාË%යා€ ෛදවය ගැන
uදාගැµෙd 5‡වාසයP මාP+ හට %„_. ෙමය ‘මහා ස;ධAාව’ (Great Evening) \Žබඳ
අනාවැ` ෙලN; Q Nyනය). ඒp ෙලෙසP ෙකාලාෙකාf+` (Leszek Kolakowski) N|ෙf
50

Quoted in ibid., p. 112.

51

Michel del Castillo, La tunique d’infamie (Paris: Fayard, 1997), p. 25.

ෙමෙ+ය: “අ\ ද`න ෙලUකය සම+ත ෙලN; ¹eත) සහ එය tS• කරගත ෙනාහැ`)
යන අදහස, සහ ඒ ෙව€වට එන ෙලUකය |Ž; ස¡~කpවය, ප•Û1ණpවය, සහ R/+
+½m|ෙf වඩාpම මෘග 5පථනය; අවසානෙ7 /දහ+ කරගැµම…සැබැ5;ම ෙd 5පථනය
අෙ$ කාලෙ7 ෙසායා ග;නා ලKදP ෙනාෙf, ඒp ආගRක Â;තනය අ\ හÕනාගත S|),
එ); NයV ෙලෟ`ක අගැSd අK¾ත බලය;ෙ¨ කරැණාවට 5රැKධ ෙවනව, අගාධෙ7
අ¥+ෙ+ Nට tවAෙලUකෙ7 පmභාමp ඉහළකට පැµෙම; අෙ$ 5uPතය තහƒරැ කරන
බව අ\ට `යන දහමකට වඩා \Ž08 බව`; ෙගාඩP අž).”52
ඔÃෙ¨ දා1ශ/ක සංවාද (Philosophical Dialogues) වල x අෙය0ට පරම බලය සහ%ක
කරගත හැ` 5‡වාසව;තම කsමය නd RථAා අපායP ගැන ජනතාවට ත1ජනය `˜ම
ෙනාව, ඒp—කැරŽකරැව;ට ද¿වd කරන සහ අෙනP අයව ²යග;වන,
හෘදය
සාPeයP ෙනාමැ% අයෙග; සහ ආŒžෙf බලයට uVම/;ම කැප• N•න අයෙග;
හැෙදන 5ෙ‡ෂ ෙපාj+ බලකායP සමඟ Q ර¬ඳƒd කඳƒරP—“Iකරැ ය;ත-, අචාර ධ1ම
ගැන සැල`8ලP ෙනාදPවන හැtයාෙව; S| සහ ඕනෑම ආකාරයක කsෑර කටSpතකට
åදානR; N•න,” සැබෑ අපායP \y2•ෙම/.53
1953 x ³ලා¨ y N• Nරකරැව; බÃතරය /දහ+ කර ගැµෙම; ප•ව, සහ ෙසU5යT
ෙකාRS/+T පPෂෙ7 5Nවැ/ ෙකාංගÙසෙය; ප•ව පවා, §ෂණෙ7 සමහර ආකාරය;
අ|රැදහ; • ¥ය ප•ව, §ෂණෙ7 Oල ධ1මය එy කා1යය තව –රටp තබාෙගන තව
–රටp ඉතාමp ඵලදායක 5ය. §ෂණෙ7 මතකය tගටම පැව%ණ, එ); ජනතාවෙ¨
කැමැpත අඩපණ කරන ලt. අ)ෙනU àNන; (Aino Kuusinen) Nyකරන ප•t: “§ෂණෙ7
මතකය ජනතාවෙ¨ මනෙ+ බරP ෙලN; පැව%ණ; +ටාj; ය;නම ය;න ¥යා `යා
`Nෙව0ට ෙහU 5‡වාස කළ ෙනාහැ` 5ය. වධyංසාෙව; යd ආකාරය`; ෙහU –P
ෙනා5 පƒලP ෙමා+කf වල y•ෙ7 නැ% තරd, ඒp `Nෙව0 ෙහU ඒ ගැන `Nදා කතා
කෙÍ නැහැ. උදාහරණයP හැ•යට, මම, කඳƒරැ ඇ|ළත x මා ලද අpදැId ගැන මෙ¨
R|ර; ඉt•ෙ7 `Nදා කතා කර;ෙ; නැහැ. ඔƒ; ඒ ගැන `Nදා 5මසා ඇpෙp ද නැහැ.
හැම ෙකෙන0ෙ¨ම මනෙ+ ²ය ඉතා ගැÓරැ ෙලN; u8 ඇදල %„ෙණ.”54 §ෂණය ගැන
ඔƒ;ෙ¨ මතකය; 5;tතය; 5N; ඔƒ; යන යන තැන ර¬ෙගන යන ලKෙK නd,
ඔƒ;ෙ¨ අDෙගU•ව; ද ඒ මතකය; වල එයාකාර ෙලN;ම ර¬^ N•යහ. ෙබÉÔෙනf
Sගෙ7 මැද x, ෙසU5යT S/යනය 5N; ෙචකාෙ¨ පන+වැ/ සංවpසරය අ€+මරණය
`˜ම සඳහා එy මතකයට ව;දනා කර€ \_ස ෙපාතP පmකාශනය කර තැපැ8
uKදරයP /0p කරන ලt.55
අවසාන වශෙය; අ;%ම වචනය ලැ²ය Spෙp ෙගU1`ට සහ 1924 x කරන ඔÃෙ¨
ෙල/; ව;දනාවට):
ම ෙ¨ පැ ර _ R ත- ෙයP , ෙසා ර ෙමා f (Sormov) ෙව % ; එ න ක dකරැෙව P ,
කරැණාව;ත හදවතP ඇ% R/ෙසP, පැR_j කළා ෙචකාට වැඩ `˜ම ඉතාමp
52

Leszek Kolakowski, L’esprit révolutionnaire (Paris: Editions Complex, 1978), p. 22.

53

Todorov, On Human Diversity, p. 165.

54

Aïno Kuusinen, The Rings of Destiny: Inside Soviet Russia from Lenin to Brezhnev (New York: William Morrow, 1974), p. 227.

55

The text has been analyzed by Michel Heller in “Lénine et la Vetcheka,” Libre, no. 2 (1971), 19.

–Ôකර බව. මම එයාට \Ž|රැ –;න: “මට ෙ$;ෙන ඒක ඔයාට ෙහාඳ ෙදයP
ෙනාෙf `යා. ඒක ඔයාෙග හැtයාෙf නැහැ.” ඔÃ කණගා2ෙව; එකඟ ƒණා.
“නැහැ, `Nෙ+pම නැහැ.” නup ෙමාෙහාතP ක8පනා කළාට ප•ව, ඔÃ ෙමෙ+
එක| කළා, “නup මම ඒ ගැන yතKx, මට ෙහාඳටම 5‡වාස) ඉjgටp ඔÃෙ¨
ආpමය එy ත2 වj; ආප+සට ඇදලා අ8ලා ෙගන ඉ;න ෙබාෙහU 5ට NKධ
ෙවනවා `යල ඒ /සා මට මෙ¨ –1වලතාවය ගැන ලැ(ජා yෙතනව”…ෙල/;ට
ඔÃෙ¨ “ආpමය ත2 වj; ආප+සට ඇදලා %යාග;න” සැබැ5;ම NKධ Qවාද?
ඔÃ තම;ට ෙකාතරd අ8ප අවධානයP දැPQවාද `යෙතාp ඔÃ `N5ෙටක
තම; ගැන අ/p අය සමඟ කතා කෙÍ නැහැ; ඔÃෙ¨ මනෙ+ ර¬fෙදන 0ණා2
ගැන `NවP ෙහŽ ෙනාකර;න අෙනP `N ෙකෙන0ට වඩා ෙහා ; ඔÃ සමp
Qවා. නup වරP ඔÃ දරැව; අතගාන ගම; මට ෙමෙහම `fවා, “අෙ$
Ú5තවලට වඩා ඔƒ;ෙ¨ Ú5ත යහපp ෙf5: අ\ට Úවpෙව;නට NKධ ෙවලා
%යන ෙKව8 වj; ඔƒ; ගැල5ලා N{5. ඔƒ;ෙ¨ Ú5ත අෙ$ Ú5ත වලට වඩා
0•රැ බැ5; අžෙf5.” ඔÃ ඈතP tහා බලාෙගන N•ෙ7ය, Nyනයක ¥¢ N•න
ෙලN; ෙමෙ+ එක| කෙÍය: “වැරtයට වටහා ග;න එපා, මට ඔƒ; ගැන
ඊ1ෂAාවP නැහැ. අෙ$ පරdපරාව අ%ශෙය; ඉ%හාසමය වැදගpකම`; S|
ක1තවAයP ඉ2 කරලා %ෙයනව. අෙ$ Ú5තවල කsෲරpවය, හටගp තpවය;
/සා ආෙරUපණය Qව, ඒක වටහා ගැෙ;5, ඒකට සමාව ලැෙl5. Nය8ල වටහා
ගැෙ;5, Nය8ලම!”56
අ\ වටහා ග;නට පට;ෙගන ඇpෙතu, ඒp ඒ ෙල/; N] ප•Kෙද; ෙනාෙf. ෙමම
“අ%ශෙය; ඉ%හාසමය වැදගpකR; S| ක1තවAෙ7’ අද ඉ%• • ඇpෙp 0මPද?
“සමාජවාදය ෙගාඩනැØෙd” මායාව ෙනාෙf, ඒp Rjයන Nය ගණනP ජනතාවෙ¨
Ú5තවල තවමp බරP Q දැවැ;ත ෙ'දවාචකය`. එය ෙතවැ/ සහශ~යට ඇ|8•ම
සල0• කර€ ඇත. +ටාj;ගÙෑ© y Sද වා1තාකරැවා Q වැNj ෙගÙා+ම;, ඔÃෙ¨ 5ÎÔට
සාyතA /1මාණය KGB 5N; රජයට පවරා ගp ආකාරය –2 ෙ8ඛකයා, එy පm%ඵලයP
හැ•යට ²Õ• R/ෙසP හැ•යට Rය ¥ය ලKදා, ඔÃෙ¨ අpදැId වj; නැවත `ය;නට
ව•නා •බවාx පාඩමP /ගමනය කරන ලt:
ආŒžව 5N; R/+ සpවය;ට එෙරyව `Nදා ෙහU Q 5ශාලතම පmචŒඩpවය
N– කළ Nයවස අෙ$ Nයවස). ඒp ම€ෂApවෙ7 ශP%ය සහ බලාෙපාෙරාp|ව
පව%;ෙ; හ•යටම ෙමතැන). “සැබෑ Nය8ල යථා1ථවාx” ෙවන ඉ%හාසමය
`sයාවjය ගැන Q ෙහගjයා€ සංක8පය අ;%මට ෙහාලවන ලKෙK 5Nවැ/ Nයවස
5N;. දශක ගණනාවP %+ෙ+ පmචŒඩ ෙලN; වාදයට ලP Qෙ7 ෙd සංක8පය),
එය රැNයා€ Â;තකය; 5N; අවසානෙ7 x ප•¥ය Nයවෙ+ x \Žග;නා ලt.
ඒp දැ;, ඒIය JKගල /දහසට උŸ; රජය ජයගÙහණය ලබා u–; +ථානෙ7
N•ය x, උ••d කබා හැඳගp රැNයා€ Â;තකය; 5N; පැර_ ෙහෙගjයා€
µ%ය බලෙය; පහකර පැpතකට 5Nකර ඔƒ;ෙ¨ නව, •\•, ෙලUක ඉ%හාසෙ7
මා1ෙගUපෙKශකය සපයන Oලධ1මය පmකාශ කර ඇත: “ෙනාR/+ Q Nය8ල
ෙpරැමP නැ% ව•නාකමP නැ% ෙKව8 ෙව%”… පmචŒඩpවෙ7 බලපෑමට ලP Q
Nය8ෙ8 ෙpරැමP නැත සහ ව•නාකමP නැත යැ) සහ එයට අනාගාතයP
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Maksim Gorky, Lenin: A Biographical Essay (London: Morrison & Gibb, 1967), pp. 29-32.

නැතැ) සහ එය `N– සඳහනP ඉ%• ෙනාකර අ|රැදහ; • යා5 යැ) `යා
ෙනාR/+ බෙf සම+ත ජයගÙහණය මධAෙ7 x +වයං පmතAPෂ 5ය. 57
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Grossman, Forever Flowing, pp. 239-240.
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